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f;>.~~l!l-F.\ZE.:\D.\--llt>tTdn

!lt• :1 dr .i<ull'ii'O dtJ
lU:!:.'- Alll't' ao Minislt•J·io da Fawmla 11 eredilo
n:-;veeial de :!1: í':J5$0:.';, para pagar o l1lW é. devido
ao t•apitão dt• fragata phai'JIHWI'IIfit:o .lo.~•.': ]!;steve,;
da FraJH~a Pinto" 1\111 virtude de :-:enfPn•;a judieiaria
I\. I~'· '2 íO- FAí':'EN'DA- üe.cr!'lo de :3 de .ianei1·o d!l
!!1:.':.'-'Ahre ao .\Jini;>lt·t·io da 1Fazl'nda os eredilo.;
de :.'::!0 :000$. ouro. e 100 :000*, papel, :mpvlcmenla''1' ..; ';i Yt•rba :.'!1", « Hepusit:õc•s t' re.:;{ iluit;0t·:; », do orr;allll\Hio t.lu dlli'~JllO JuiHi::llerio }lara o L'.\t'l't~it:iu
de 1!I'! I ....................................•...

N.

:N. J:í.:.'íl--JUST!f.:.\. E '.\I<:GOCIOS INH:Jil!OIIJ!:.i:'lleerdo de 'r dt··.jant>.iro t.le I!J:.':.'- Abre ao ~liui·dt•
t·i•l da Juslit:a e .\'t•gueius rnteriures o eredito do
lt: 1U:3:ji7~0. supplcmentar ú verba 8" do a1'l. :.'" da
ld OJ'!!llllll'nlat·ia de J!J:?I, pam vaganiL'.nl.o a fulll:eiouarios da Can1ara dos ])eputados ........... ~.
N. Hi. ·! í:.'- JUR'riÇA g NI<:GüCWK INTERlÜIIU;SDeei'f~{u de ·Í lle janeiro de l\)'2:.' -',\.IJre ao :\JinL·d••J'io da .Ju.,lit:a e :'Jegorit;s fukriorcs o cn•.dilo ,.,_
Jll'l'ial d~: GJ :ü0/*310, )Jlll'U pagalllenlo de gratificarão addÍt;ÍUilill a diverSO~ fUllCeiOJlai'ÍOS do f'III'JIU
I :.tellygraphirü do Stmado Federal. CIII'J'l'HJIUIHII'nl e
atl'-' allllUS

de JB17

a

1U~O.......................

~

~

N. 1:í.:: í:J --- .Jll:-<T IC.\ E :'\ f•:( ;~JCili' J(..; I :'\TL•:·J: IOH!<::-<
Jkt:l'l'lo fl.e 't dt) jaJII'ÍJ'U de 1\1:.':!- Abrt• ao ,,lini~
lt•t•io da ,Justit;a c c\l'gueio~ lllll'riort•s o t\J"I'dito
L':d ratll'dinat·io de :!00 :000$, afim de .~uceoJTI'l'
a puvulacãu de• Yarios lllLJHieipius, do J~:~lado dt\
~erg·ipl', JII'I~.ÍIJdicada Clllll il'II11HII'at•.~ IJlll' aJ(i dt''aiJaralll, jl<ll'<l IICI'Ol'J'l'l' a dl'SJII'S<lS l~lllll {ralaliif'Jl(O til\
poiJJ·t·~. ilnpaludado:-;, Plll Aquiraz. IIIJ Ci'aJ'Ú,
t' para auxilio~ itlcnl it·us IJlli'. ~r\ l.ornt'lll llt\CI:s,ario~ a es'L'S li li a outros }JouLu:o Llu paiz. • . . • • . • . . •
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DOS AC1'0S

N. 15.24:.1-FAZENDA-Decrclo de -i de janeiro de
1922.- Autoriza a emissão, por antecipação de rcc.eita, de bilhe.tcs do 'l'hesnuro até a illlportaneia
de 50 mil contos de réis dur·anfl) o cxcrcieio de 1V:?:!N. 15.215-FAZENDA-Dccrelo de í de janeiro de
1922- Proroga por dois annos o prazo de que
trata o de.ereto n. 13. 9üO, dP 2 de janeiro de 1 V:!O
N. 15.24G- FAZENDA- Dccrdo dn 4 de janeiro de
1922-Concedc isenção de direilos de importação
para consumo c exp.edientl'. ás rruct.as frescas de
procedencla da Republica Argentina. . . . . . . . . . . . .
N. 15.24:/- FAZENDA- Decr<'lu de 4 de janeiro de
1922 - Concede reducção de direitos de importação a alguns artigos de proeedcucia belga. . . . . .
N. 1:J.2-'!8-FAZENDA-D!'creto de ·i de janeiro de
1922-Concc.dc redueção de direitos de imporlaçfw
a alguns artigos de prorlucção norle-americana. . . .
N. 15.249- VIAJ/ÃIO E OBHAS PUBLICAS-Decreto
de '• de janeiro de 1B22- .\pprova os estudos. do
ramal ferreo de Limoeiro, passando por Bom
Jardim, no Estado do Pernambuco, c.om a ·extensão
de 3t! kilometros e 400 metros ........ : . . . . . . . . . .
.N. 15.250-AGRICULTUHA, INDUt;THlA E OJIMM.ERCIO- Decr.eto de í' de janeiro de 1922Abre ao Ministerio da Ag·r•icult\ll'a, lndustr ia c
'Commercio o cre.dito, em titulos da divida publica, de 400:000$ para emprestirno á Companhia
Norte Pauli:>ta de UombustiYcl. destinado ú cuustrucção de um ramal ferr.eo ligando as lllinas de
lignito da meswa companhia ú linha da Estrada
de Ferro Central tlo Brasil, L'. á iu~Lallação em suas
usinas de um seccador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.251-RELAÇõES EXTEÚIU<HES- Decreto de 5
de janeiro de 1922- Abre ao l\liuistcrio das Relações Exter'iOI'E'.S o credito especial de 12 :600·$,
papel, e de 4:162$963, ouro, IJara pagamento ao
· major Corl'êa do ·Lago c ao capitão de · corv.eLa
'Luiz Autran de :Alencastto Graça.... . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.252-VIAÇÃÜ E OBRAS PUBJLIGAS-Decreto
de 6 de janeiro de. J 922- Considera sem effeito o
decreto n. 15,031, d-e /1 de outubro de 1!J21, que
desapropriou por utilidade publica un1a pedreira
situada na fazenda «'Ribeirüo da .Malta», lllll!licipio
e comarca do Rio das V·e.lhas, Estado de 'l\linas
Geraes,. per·tenccJÍte a Joaljuilll -'Iaeliado de
Magall1ães . ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.253-FAZENDA-Dcrcto de 'i !11~ janeiro de
1!l~2-Corrig·c un1 engano eoliJ flUI'. Joi publieada a
lei n. ·i. FíO, ·de 31 dezcmi.Jro du armo findo, quu
oq;.a a receita da Rcpul.Jliea lpar<l o t'X(~J'I'icio de 1V2'!
N. 15.254-Não foi publicado.
N. 15.255- .YúAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 7 de. janeiro de 1922-Abre ao 1\linisterio da
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Viação .e Obras Publicas o credito de 200:000$,
supplemcntar á verba 3", « Telegraphos :., do art. 81
daI.Jei n. 4. 242, de 5 de .i aneiro dr 1921, destinado á acquisição de mate.rial para a Repart.ição
JGeral dos Te!.egraphos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. 25G - VfiAÇÃO E OBRAS ·PUB.úl'CAS- Decreto
de 7 de janeiro de 1922- Autoriza a Companhia
Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande a empregar
no laslramento da linha de. S. Francisco a Porto
União, no trecho entre Hansa 11 S. Franr.isco, o
volume approximado de :1.0. 000 melro" c.uhico"
rle cascalho.....................................
1G.2Gi-FAZENDA-Decrrto de 7 rle janr.iro de
1!122 -Abrr, ao M.inis!R.rio da Fazenda o credito
P.~pr.cial do 4. 533:040$520, para acquisi\:ão c adapta~;ão de um edifício vara a Delegacia n<'iscal do
'l'ltcsouro em S. Paulo d outras repartições fcdr.rae.s na capital do mesmo Estado.............
15. 258- .fiE,LAÇõES EXTERUORES- Decreto d11 7
de janeiro de 1922- Crêa um Consulado honorario
em Pensacola, nós Estados Unidos rla America
do Norte .... ,..................................
15. 259- RELAÇõES EXTERIOIRES- Decreto de 7
do janeiro de 1922- Abr.e ao Ministerio das Relações Exteriores o credito especial de 15:833$,
para pagamento . de vencimentos aos ministros
plenipoLenciarios Dario, Galvão e Hyppolito Alve.s
ele 1\raujo e ao ministro residente Oduvaldo Pacheco e Si!Ya, todos em disponibiliflade...........
15. 2GO- GUERRA- Decreto de 7 de. janeiro de
1922-!Altera o regulamento approvado por {]Cereto n. 13.752, de 10 de setembro de 1919.....
15. :?61 -VIAÇÃO E OBIRAS PUBLICAS- Decrnto
de 10 de janeiro de 1922-'Abre ao l\linisterio da
Viação e Obras Publicas o credito especial de
196: 563$13·7 e f: 359-14-2 para solver eompromissos a:";sumidos pela Estrada de Ferro Central de
Brasil nos c~ercicios de 1913 a 1917.............
15. 262- FAZENDA- Decréto de 11 de janeiro de
1922- Approva a nova. tabella dos vencimentos
annuaes dos empregados da Caixa Economica e
Montepio do Soccorro de Minas Geraes. . . . . . . . . .
1 5. 2G3- !GUERRA- Decreto de 11 de. janeiro de
19:?2- Actdiciona diversas disposições ao Regulame.n to na Escola de Estado. Maior.. . . . . . . . . . . . . . •
15.2M-GUERRA-Decreto de H de janeiro de
1922-Modifica o art. 5o c seu paragrapho do Il:e.gulamento approvado pelo decreto n. 13.752, de
H) de setembro de 1919.......... .• . .. .. . .. . .. ..
1.5. 265- GUERRA- Decreto de 11 de janeiro de.
1922- Rectifica para 1714: 71W$356 ·a importancia
rlr 17!i ;253$995 do credito especial nhrrto ao !!\ti-
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nisterio da !Guerra pelo decreto n. 15.041, de. 6
de outubro de 1921..............................
15.266- GUERIRA- Decreto de 11 ·de janeiro de
1922- Modifica os regulamentos para o emprc.go
dos meios de transmissão pelas tropas de !.orlas as
armas e para os exercícios, o emprego c o tiro
da artilharia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • •
15.2G7-.GUEHRA-Dcrrrfo dr 11 de .ianr.iro rlc
1922- Approva as alterações no plano de uniformes dos alumnos dos Collcgios Mililarns~......
15.268-RELAÇõES EXTIDRIOftES-Decrefo de 11
da janeiro de 1922- Crêa um Consulado honorario _em Aveiro, Portugal .• :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.:!69- RELACõES EXTERIORES- Decreto 1rlo
11 de janairo de 1922 -·Crüa um Consulado honora!'io I'IJ.l Villa Nova de Uaia, Portugal..........
1'í'.270- HELACüES EXTEHIOHES -- Drcrclo dr 11
{Ir. janeiro de 19J'?- Crüa um Consuladn honorario na cirlarlc do M·rxico, nos Estados Unido~ do
1\lrxico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:l.271- RELACõES EXTEHTOHF.f.;;- DeeJ'nlo de 11
dn .iaJwiro rle ··1fl22- Puhlira a arlllr~ão da LPt.tonia ~:í. ConvPnçfto Tt>.legraphka lnlt•rn:H"innal
dn S. l'nlerslmrgo......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
15.2i2'-·FAZENDA-DPen•lo ôr 11 de janniro r!~
1!lz2- Ahrfl ao l\1iui~lerio da I•azenda o eredilo
.especial de 1:825$ para pagamento das rliarias devidas ao funccionario adriido, r'JH·arregado rJo extincto 1• posto fiscal do Acre ..Julio TaJ'gino ria Fonspca, durante o exercício do I !'1:! I. . . . . . . . . . . . . . . •
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N. 15.2'il3 -

AGRIGULTUHA, ll\'DUST!lJ'\ F. C0\1'\JF:HCro- Drr.rPlo de 12 rln .ianPi 1'0 rir\ I !I;!;! ---

Autoriza o !llinistr•rio da 1.\grirull.m·a. Jnrht~l ria r•
r.onnnnrcio a eoneorlrr· :í Companhia r\orll' PauJi,;fa
de CombuslivPis um rmprf'~l iJtiO dP. 101k OOOif'.
amol'l.izavol em 10 annos, para úm~lruir 11111 ramal
ferrco ligando as suas mina,; r!P lignilo, Ailuadn~
no munic.ipin rle f:a~apava, F.::dado dt• ~- Paulo, :'!
linha da E~!rarla de IFPJTO •Cr•niJ'al do Br·a~il, n in;.;tallar nag .~ua.~ u::;inas u111 ;;t•.et•adoJ' tJIIt', eliminando
grandp part.P ria hnmirlarle r"rl!J!idn naqnniiP rnnJhu;;fiycJ, mrlhni'P n~ r·mHiil'i:if'~ dn nlilizaeãn
do nw.~mo .................. :· ............... : . :
N. trí. 2i I '\C:.fUCULrrnnA. E~ I li!~THT:\ E 0!1•:\IMER!!rO E VIAÇÃ.O 1<: OHfl'AS PU BUICA~ DPC'rPio rlP 12 r!P .ianPiJ·o rll' 1!12:! - '\Jodil'ira a,;

rlammla~ TV. V P _'\.'( qur• ar'tllllflanlial':tlll o rlr•.rTt•ln 11. tiJ.Oi•l, rir• :!H dr•. ollí.llhl'" dP 1!1:.'1. anlnrizandn a Ponlraclar r·om a 1.\ngln-llrazilian (['(lll anil
Rtrel Syntliratr. ·Limit.Pd, a nJ•g-::tnizar:rtn, r·rm~lrul'
rão e Pxploração no Brasil, scnr priYilegin. dP nnm
nu mai;; usina~ para a fn~::Í•J rir•. lltint'rio rlr:o ferro,
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transformaçãoAie ferro guza e ferro vclhó em aço;
"X.

'X.

:\.

:'l'.

.'í.

"i.

de accôrflo com o disposto no dccrrto n. 't .:.'1\~i.
de. 6 rir .ianr,ir'o de 1!}21. .......................•
15.~7,5- \lARI~HA- DrcrPt.o rlP. 13 flp janeiro de
1!1~:..>- Ahre ao MnistPrio fln. Marinha tB crPdilo~
rln lr :i 11 :088~, papPI, <' 1. 7'10: 1 H$G8:1. ouro, snppiPillPnl at'PS :ís vrrllas I a, 5", LI, I 2 P I í rio orçalllPnl o flp I 921, no m:esmo mini::;[cr·io ...•........
t5. 276- JUSTIÇA E NE,OOCIOS INTERIOHES Decreto rlP 1 i de janeiro dP 192'2- Abt·e ao M ini~!Prio ela .Tust.iça P ~egocio;; TntrriorPs o errdiln
SUN>Irnwntar ·de 518:1702$6>7 10 para romplntar o
pagantenfo das desppsas com as eleiçõPs fcdPraPs
rlP 2ü dP fevcrPiro rle 1921, occorrer a desprsas
urgentPs de material. transporfN; e ontras, para a
PIPição JHPsidP.nrial fie 1922, P :ís graf.i l'icar:õP!'l fixadas nn a ri. I O do r!Pcrel o n. ft. 2 I :í, dP :!O r!P
dr•ZPlllhi'O de 1920 .............................. .
1:í.~i7-i\'JAÇ,OO E OBHAS PUBLJ.G.\,f'-DrrrPio
rln 1 í riP janriro r!P. 1922-ApproYa o projneln n
J'Psprrl.ivo orr,.amentn, na importancia <lf' rt'•i~
!Uli'9 :Gft7~GOO (sei;; mil r sf'fPnla r JHWP r•onlos
""i~cr•nlo.o; f'. qnarrnfa o sele mil o quinhPnfos r{•is).
pnra PXI'Cução rla.s •obras "'' mdhomnwnf.ns fia
hnna P do porto do Naf ai, P dp.;;apropria, por nf.ilitlarlc ·publica. os !rn·rnos r !JP.mfPitm·ias nr~rssarios 11ara tal fim .............................. .
lG. 278 _:JUSTIÇ.\ .E NEGOCTOS JNTEIUOTU~S · DPerPto de l í de ,ianPiro rlfl L922- Abre ao Ministrrio ria Justiça e Nf'gorios Infcriorr.~' n rrf'rlilo
t•spr•eial t!P l!i :ü75~, paea auxiliar o paganlf•.nLo
rias dPSJWsas rrlat iyas á marm f rnr,ão, f'!Tl ·t !J'? I, das
p,;r•ola~ r.rroarla.s f'.ITl zonas rll' nur!Pns eolonirti'S nn
·T<::<Iaflo rio Paran:'t. ............................ .
I !í. ~i!J- JUSTIÇA R NEf;lrJimOS JNTEHTOHRS 'DPrrPfn tlP lí tJ.p janf'iro dP 1922-AhrP an .1\linHP!'ÍO da .Justiça r i'\Pgoeios Tnleritll'PS, por ronta
do rxP.rrit•io rir 1 fl21. rrcrl il.os supplr•nwnf.rtrf'~ na
impnrlancia lotai rlP 1.fl:1(i:51H~:íl!i, :ís Hrlla.q
JL". :í', G•. I" 11 8• rio art. 2• da IPi n . .\.:!\:?, clf' :. rln
,jarwi r o r! o allurlitlo annn, para att.mlriPl' ús r!PsJW."as de~OITf'nf Pi'. (la quarl a rwnrogar,ão rla :;p_.;.;ãn
IPgi ..;Jal iva tln CongrPRsn Narional, f'JJrrrl'arla a :li
rlP rlf'zemhro prox.imo passarlo ........ _ ......... .
15. :.>RO - .\lt;HTf'.Uif.TUHA. PlDUSTHT:\ E f'Ji)I!\I:\1EHCH) ~- DPrrf'fo df' 1 't rlf\ janr.irn r]P 19':''2 Ahrf' an '\linisf.Prio da Agrirultura, Jntlustria P
CnnllttPI't'in o !lrPrlilo p.;prr·ial r!fl l.~lii' :Rnr.~or.:?
afim dn ronrluir r.om A. Santo,; & Comp .. n a.insfP
anlorizarlot ]Win.s r!P.crf'los ns. ·12.!t?t. rll' Hi r!P
mnrr:o I' 1~.280, do 1:1 riP llOYPilJhl'n riP ·1!!18, P
rl:'r ontras provirlPncia.~ ......................... .

'\. 1:í.?8l-F\ZENDA-DPr.l'l'lo dP 11 !IP janPiro rll'
Hl'?2- Ahre ao ·:\Hni~IP.rio ·da. iFazrnr.la o l'l'rtliln
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especial de 37:857$621, para occorrer ao pagamento
do que é rleviclo a Eugenio OIP~ario PPl'Pira, em

virtude de sentença jllrliciaria ...................•

N. 15.282-GUEHHA--Dccl'cto liP H dn janPiro ~le
1922 -Abre ao Ministcrio da Ouena o cre<lilo
especial de 27 :219$3GO, para pagame.nto an eontramcsll'e do .e;xt inetQ, c\r,-enal dP nuPJTa da Bahia,
Dario Moreira ................................. .
N. 15.283-GUEniRA-DPcreto 11<' H rlP .ianPiro dr.
1922-Altcm o lll'gulanlt'llfo da J)i,·r•t•(rlria r.l'ral rio
Tiro de GuPna ............................... .
iN. 15.28~-fHJEH.RA-I>rcrrlo dP 1'1· de janP.iro tlt•
I\1:!3 -1:\pprnva lnodil'caçÜr'~ no Jtpgulalll<'llfo Jlfll'a
o~ exrr·eicios c o Colllbalc da C:nallaria ......... .
N. 15.285-FAZENrJ)A-Dt'CI'Pfo de H dP .i:llwiro d<'
1922- Abre ao MinistPrio da FazP.nrla un1 credito
r!Bpccial de 3: 598$!10G, de~ I i nado ao pagamento do
que ü devido :'t D. Caro! in a iLrrouflt; dr~ r.\zeyedo P
Sf'\lR filhos, C.lll \TiiULlf' d!' SPIIfi'JH:a .illllieiaria ....
N. 15.28G-.MA:RJNHA-Dccr!'to de 14 de janeiro de
19?.2,....._ Abre ao Ministrrio da 1\Iarinha o credito
ele J 5 ;000$, para instalia~:ão de um appareHw
'hydro-motor, invrnto eiP L\nf.onio Silvino de
Figueiredo. ; .................................. .

N. 15.287- VTAÇ.~O E OBRAS PUBLICAS- Drcrr!o
de 16 ele janeiro dP 192? -- J'roroga ns prazos fixados para conclusão das obraR do eonstrucção ela
nova estação rla Estrada dP Fro.rro rio Paranú, rm
Paranagu(t r dn ampl iru;ão rln rt"'P"t'! iYo ar'JllU7.!'lll

rln mrrcadorias ................................ .
N. 15.288- VIACÃiO E OBllAS PUBLICAS- DPcr.rfn
de JG rir jan!'"iro de 19.??-Appr·O\-a JH·njP.cto ~~ or\:amento, na importancia rlr I ~J :G3!i$GOO (dezenove
contos seiscenltls c trint.a .f' seis mil P se.isrPntos
·,réis), o de 3: ~G1$GG? .(trrs ront os qual rocrn! os P
sessPnl.a e qua!J·o mil sf'i~,·Pn!os f' >:Pssl'nfa P doi.~
réis), para eonstruc(:ão ti,. casa para agrnto !' outras
rleprnrlrncias na esta~:ãn rJ,. l'Pl'Y-l'Pry, na .Est mrla
.L]e FI'!TO Sul dl' P!'rnamlnwo, r• para 11 augnH•n!.o ria
11lataforma da m!'snm csta~·ão .................. .
N. 15. 2R9- VIAÇÃO F. OBRAS PTJHLIC.\S- Deerl'lo
de IG de .ianPiro,dr 1922-Aulol'iza «Thc 1\VesiPrn
Telrgraph rCompany, Lilllilf'ri », a sccr.ionar rliyersos cabos !' lan(:ar 11111 tc•rcPit•o .pn(rP Hin de
Jan!'iro .r~ .Santos .............................. .
N. 15.290-AGIUCULTTlH.\. l:'l;nt'f4TIU.\ l·~ f;Ol\1MEROJO - Dl'eJ'I'in ril' 1(j ril' ,ianr~iro dP Hl22 -Abm ao MiniRIPrin ria AgTicnlf nra, Inrlusl ria f' Cnmllll't·cio o crl'dito !':<pPcial ·dl' :10:000$, onro, para paganwntn dp a.inrlas dP r·uslo n !Pnlt·~ da Escoln SnJlf'l'im• d!' Agricultura n l\lt•dic·ina \'l'fi'J'iJ)aJ•ia f' rla
l•:~";cola dP 1\TinaO<. para razr•rc•l!J dnntllln a" l'•'•rias. dt~
,19,'?1-1!)22, rnr"ns cif' :1JII'I'f'r·ir:n:l!lll'llfll no ''"'''angr•iro
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2'1 •. 15.291-FAZENDA:-Decreto de f6 de janeiro de
1922- Corrige enganog com que foi publicada a le.i
n. oi ,1·140, de 31 de dezembro do anno findo, que
on:à a Itcccita da Rcpublica para o exercício de 1922
N. 15.292- FAZENDA- Decre.to de 17 de janeiro de
1922-1\bre ao Ministcrio da Faz.enda o credito
especial de 18 :5{)6~11i5, para pagamento da gratifira<;ão addicional de 30 o/o sobre os vencmientos a
que I t'rm direito r! iversos auxiliar-es da portaria da
Casa da Mm~da D relativa ao período tle 1 í tlc seI nnrh!'O de 1!H3 a :H de d.ezetnbro de l\ll8 ...... .
N. Hí.. 2\J3- PA7:ENDA- Dr.creto rle 17 de janeiro de
1 H:!:!- Abre ao Ministerio da Fazenda o t1!'edito
P~)H'rial de 5·í :438$9ô9, para occorrer ao pagalllt'lll.o du IJUC <1 (lr•vido a D. Maria Pinheiro de
L\r~torim Canão, em virtude dr. sentença judieial'ia
N. lfí.29í-FA7:ENDA-Dccrdo de 17 de janeiro de
1!)!2- Abre ao Ministcrio da Fazenda o credito
c~jwcial de 35:362$1.82, dc.sl.inado ao pagamento do
qtrP <1 devidó a D. Elisa de Moura Carijú .c seus
iílhos, om virtude de sentença judiciaria ........ .
N. 1rl. 2()5- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTE:RJORES Decreto de. 18 de janeiro de 1922-Abre ao Minisf,erio da Justiça e Negocios ·Interiores o credito
dr, :H: 03:.?$, supplementar á Yerba 2• do art. 2" da
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro rle 1921, para compiei ar o pagamento de duas etapas aos sargent.os
do Corpo rle Bornbeims ........................ .
N. I fi. 2% -- JUSTICA E NEGOCT{}(S IN'l'EHIORESllt>crrl o de 18 dA janeiro de. 1\!22 - Abre ao •Ministerio da Just.i\,'a o Nngocios 11lleriores o credito
rsp!~eial de 139:326$941, para pagamento a :\io:r.ira Barbosa & Comp., de. 111edicamentos ~~ proluctos t'himieos fornecidos ao Govemo .......... .
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N. 15:!91-GUli'.RR:A-Dcercto de 1-8 de janeiro de
·J !1?2- Ahre ao Ministerio da Guerra o credito esJH'tial de 15:000$, para pagarne.nto dos Yencimrnlo,; ao hacharrl .foão Eup'hrasio Uuiú de Souza ...

37

37

37
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N. Hí. ;_,))R- GUERRA- Decreto de 18 de janeiro de

1U2:?.-Abre ao !\linisterio da .nuerra o creditD
snpppnwntar de 3. 9!H: !t3G$!10G, para attenilrr as
dPSIH;as decorrentes da v.erba 15"- !\laterialns. 1 1 16, 22, :!3 c 24, e romdgnação- Dcsp.esas
f'SfJCCI\CS dú 01'\,'alllCB[O de 1!)21, I' cl{t on[raS
proyirl•nrias .................... · · · · . · · · · · · · · · · ·
~.

1 fi. 20!! ~ .HJS'l'JÇ\ E IN•EGOCfOS TNTF~I1TOitES •]lt:erPio.de 18 de janeiro de 1922- AIJre ao l\linisfPrio ·Ia Justi<,:a e Ncgocios Intcriore.s o credito
tlt' [)02.: t.~l$73<1. snpplrm:enf.ar' ú consignação «Para
conclusão da Colonia rlo Ali~natlos de Ja<~arr\pa
gu:í », do n. 20 do art. 2" da lei orçamrmfaria
df' 1!l:2t .... •.• -~ ............ •.•.• .•..•....•.•..•..•
\
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N. ·f5.3(}0-FAZENtDA.,-Decretó de. 18 de janeiro de

N.

N.

N.

N.

N.

N.

:-.!.

N.

N.

1922- Abre ao Ministerin da Fazenda o credito
csp.ecial de 17:348$, para pagamento das dr~>pesas
com os rrparoR rle ,qur cat•r.cc o rebocador Natal,
do, serviço tla Alfandcga do Rio Gl'andc elo NO!' te. . .
15.:"101-H\.ZENDA-Dccrrfo <le 18 de ~aneiro ele
1022 -Abre ao Ministerio da IF'a::r.c.nda o crf'Clitn
PspPcial dr 1 :100$, ouro, para pagamento da gratificação de 25 % sobre os vencimentos, relativa
ao exercício· de 1919 !1 a que trem direito os 1unccionario:; da Drlegacia do Thcsouro Nacional em
Lond.N'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • ..
15. 302- VIAÇ.~O E .QIBRAS PUBILICAS- Decreto
de 19 de janeiro de 192:!•- Concrrle á American
'Varmnt Company autorizaç.ão para funccionar c
approva os respectivos estatuto.~. . . . . . . . . . . . . . . . .
I 5. 303- 'VliAÇÃIO E OBtRAS ·PUBLIOAS- Drcreto
de 19 fie janciJ•o d!1 1922- Concedr. autorização ii
Anglo-Mexican PPtrolcum .Gompany, Lin1ilrrl, para
continuar a funccionar na Hrpuhlica... . . . . . . . . . .
15. 3·01- VIAÇ.~O E OBRAS PUBL·T'CAS- Drrrrlo
de 19 rle janriro dr. 1022- Abre ao Ministrrio
da Viação P .Obras ·Publicas o rredito especial flp
2l2 :675$600, para pagainrmto dos fornecedores flc
combustivel e lr.nha :'t Estrarta d!1 Ferro IOesle rle
•!\li nas, no 2• s-emestre do anno de 1920. . . . . • . . . . .
15.305-IFAZENDA-Decreto rle 20 de janriro i!!1
1922- Abre ao Ministerio da Fazenda o crc.dito
especial de 12 :693$296. para pagamento do soldo
que é devido ao capitão ·de- mar c guerra Augusto
Carlos de Sou::r.a (' Silva, relativo a períodos rm (jue
exerceu o mandato dP depularlo federal. . . . . . . . . .
1!í.30G-FAZEND-~-•Drct~Ptn rle 20 de janriro dr
1022- Abre ao Minislerio da Fazenda o credill
PSpPci.al de 229 :862.*'·381, para pagamPnfo do que.~
rlevido ao Mosteiro de S. B~nfo do 'fiio rle .Janrirl,
Prn virtude de srnf.cnç.a judieiaria............ .. .
15.307-FAZENUA-.Decrrlo rle 20 dP .ianPirorlr
192~-1Abre ao .i\linistrrio da Fa::r.Pnda o c·rr.dto
11sprcjal rl11 ;i :G55$, para ocrOJTf'I' ao paganwnf.qda;;
diarH1s de 5$, dPvidas .ao Pnrarregado do ·Pxthclo
to posto fiRcal do Alto ~Tnrn:'t, .Tnaqnim •!\fanoPI TeiXP.ira dr 1\loura Filho, r rrlal iva' ao.~ PXPr i cios
dfl 1!l21l r 1921 ................................. ,
I !í. 30R -FAZENDA - Drcrcto c]p, 21l ele .i ano ro r!P
1922 -t\.hrf' ao Minisfei'io rla Fazrnrla o crrrilo Psprcial de 33 :Oiii$!113, para pagamr.nl.n do •qr' r\ dPvirlo a n. Jrrnr FPITrir·a, rm virlndP r!P rnlrnr:a
judieiaria.............................. . . . . . . .
15.309- .JUSTTÇ.\1 E' NE!ri'OOTI!IIS T\'T~HOIREK
J)pcrcto de 20 de jarwiro dr 1!1:!2- Ah•'. ao Minis! e rio da Jusljça r :\rgrwios lnlrrinrt' crPdifos
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supplemen!.ares, na importancia de 682 :521$8!18,
sendo 77 :•715$848, á verba. 17", e 6<Vc·8'06$, á verba
do arL-. zo da lei órcamentaria de 1921. •.••.•• ,
15.310-JUSTIÇA E NEGOCIO.S INTERlOHES -:Decreto de 20 de .ianeiro de. 19:!.2 - Abre ao .Mlnisi.Prio ela .Justiça e Ncgocios Interiores o (\J'Pdilo
!1SpPcial de Si :580~580, para indcmni7.avão :~ ImprP.nsa Nacionai, de dcspnsas em 1!!20. rc'all7.adas
com a impressão c publicação dos tJ·almllto.; da
ICamara dos Deputados..........................
15.311-JUST!Çl!\ E ~~EGOCl\08 INTERlORES Decreto {!e 20 de janeiro de 19·22- AJ)l'c ao '1\iinistcrio da .Justiça c Negocias ·Interiores o üN'.clito
e.~poc.ial de :'11 :200·$, ouro, para pagamento do prPmin
dn viagrm, concedido ao alumno do Insl.ilut.o Nacional dP ·.:\l.usica, Pery Oscar Machado..........
H>.312 -JUSTICA E NE<~OC'!OS INTERlOHE:-\ De.cl'r~lo de 20 de janeiro de 1922 Abre ao Minist.r.rio ria Justiça r. Nrgocios Interiores o et'rfiito
''"JlPeial dP 32 :fH7$G12, dcslinado a rPgulal'izar a
r.scJ'ipl.uração rrlai.iva a arrecadação da rPnrla dos
snrYi1;os dn lm c LP!rphones da cirla1le dn Rin
Bnmcll, no Tcrrilorio 1lo ~<\cr.e, crn 1930 ....•.•.••• ,
1r;. :Wl- .JUSTIÇA E N'E<>nCiOS E'\ TEmORES Dr~crnto rlc. 30 de janeiro de 1922 Al.Jre ao 1\linist Pr·io da Justiça P Negocias lnteJ;"iorcs o crP.rl il o
ns})ecial dr, H :982$25·G, para pagamento das rlrsprsas da Universidade do Hin cte Janeiro, atr' 31
llr'. rlrzcmbro do 1921.......................... •.
I :í. :111- FAZENIH.1- Decreto de 20 de janr~iro ctr!
I !U:.' - A pprova as altrwac;õrs f Pitas llll" sPu~ Ps!alnlos pPln Baneo Hollanrle7. da Amcriea rio ·Sul. eom
s(•r(p 1~111 :.\ms!.crdam ..............•........•.• , •.
n.:~l!í-.lUSTIC:A E NE(l\C)ClOS .JNTER!J.{)IlE~
Prcr'elo rl11 21 dr .ianPiro de Hl2.3 - Abrr ao Minislrro da .lusLiça " Negoeios Inlerior'r.s o rr·Prlilo
de 21: lOOl)l, para pagamr.nto rias rliaria" qur. rnmJH•.Irm aos officia11s quo serviram nas companhias
rPgionaes rlo Territorio rio Arr-e, majorrs f:orlnfrPrlo
11.11iz PrrPira dP 'Lima c .Tosr\ ,lnvinn •:\!arques
.runitw, r.apiti\n MrlchiariPs OP 'AlhuqurJ'qur. l'ars
Barrrto n I" t.erwntc Hug-o dr Alr.near '\!altos.....
l.;'í,:11G- VJAÇÃ!f)o iF. OBRAS PUBLIC.\S- DrcrP!.o
rln :.'1 dP .ianril'O dr. 1Ç]22- Approva n~ nrçaHJPn1m; na" importanr.ia" (Ir. fi l!í: :.'n:l.~G 11 ( sf'i."Cr..nl os
r. qninzo r·.ont.os dm:rnlns P tres mil ·"PiSI'Pntn.<; e
· IIJlZI' r•;is'. p:arml, c t:í :fili:!$8!'J:fi
(quinzP conl os
~nisPr.nlo~ r 8n~srnln. fl dois mil oitocri1!ns .p no\·rnta P seis rt\i~). 'OUI'O, para importar,Ttn de
I. 2221'.'\lifl. de trilhos rir ar. o, arrrssnrins P apparrlhns rlf' murlança de linha nrrPssa1·in.~ :í P.xrruçiín da~ obras contrariadas com a f:o!llpanhía
nrral <le '\lelhoramcntos no :.\laranhi'it•............
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N. 15.317 -RELACõE!S EXTERIORiES E JUST.IiÇA E
NEGOGIOS IN'fERIORES - Decreto de 23 de janeiro de. 1922- l\landa prestar a Sua Santidade o
Papa Benedicto XV as honras funebrcs de Chefe
de Estado......................................
N. 15.318-V.EAÇÃIO E OBIRAS PUBLICAS-Decreto
de 23 de janeiro de HJ22- Approva os projectos e
respectivos orçamentos, na importancia total de
362 :1()112$1(57 ( tresentos 11 sessenta c dois contos
doze mil c quatrocentos c cincoenta e sete réis),
para a ronstrucção de. 9 (nove) d11svios de cruzamPrlf.os, com postos telcgraphicos, nas linhas de
S. Francisco a Porto União c Itararé ao rio Uruguay, dn concessão da Companhia E~trar1as rln
Fn.ho S. <Paulo-Rio Grande.....................
N. 15. 3HJ- VIAÇÃ'O E IOBRAS PUBLICAS- Decreto
d.e 23 fln janeiro de 1.1122- Aulrlriza a Companhia
Esl.rada dn Ferro S. Paulo-Rio (lrande a adquirir
sele (7) locomofiYas -:< Baldwin », oiú usadas, até o
preço maximo de cento e cincocnta contos de réis
(150:000$) cada uma, para a Jt!1de de Viação
Paraná-Santa: Catharina........................
N. 15.320- REL\.<\.IÇõES EXTíE:RJIORES1- Decreto ele
21 de janeiro de 1922-}lublica uma declaração
d1i \Gnvernb da Austri.a, rclativanw.ntfl ao Tr·atado
de Bruxellas referrntc aos direitos de poa~cm
sobre o Escalda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.321- IlELAÇõES F.X'I'ER:IJO<RES- Decreto de
21 de .ianci ro de 1922 -Publica uma flcclnração
do Governo da Au~t.ria, Jlf'lat ivamente á Convt'nçfín
para a publicaç.ão elas tarifas aduaneiras.........
N. 15.322 -'RELAÇõES EX:TEillORES Decreto dr
24 de janriro dG 1922- Publica uma derlara\:fío do
1Governo
rla Austria, relativantnnfr ás Com·en~õrs
de Bruxellas, sobN~ o direito marítimo............
N. 15.323- JUSTIÇA E NEr:ocnns INTERIORES Decreto de 21 de jan·eiro de 1!l22- Abrr ao Minif'terio da .JusUça e Negocias Int.crim· •.•s o errdito
especial de 1: 1!lü$322. para vagamento rla pr.nsão·
que compete, no perindo ele 1!l dr rl!~zPmbl'o de i 92{}
a 31 dr rlr>zemhro rln 1921, a n. ~Adnlina Signorrlli
Cart.ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.32'•-F'ÁZENDA-Decrcto de 2~ de janeiro dn
1922- Abre ao 1Minis!crio da Fazenda o credito
rsprcial dr I( :553$3Gfl, para pagamrnto ao capitão
·de corvrta, nr. Mario de A.lbnii]11Prqur Lima. rm
vi1·tudc ele sentrnça .indiciaria...................
N. 15.325-JUSTIÇA E NEGOCIOS Tl'ITERIO:HE.S Decl'clo do 24 de janriro dP 1!122 -Abre ao ·Minisferio da .Tustit~a c Negocio.;; IntPriorr.~ o crPdi!o
rir 1:000$, para paganwnlo dr n.iuda dP cnsfo ao
drpufado Altino rArantcs :J\1arqtt(
1

.;.;...............

N. 1 !í. il2(i --.JUSTIÇA R NFJ(lfl{:l:OO .l X'I'EnTOIIES Dr•.crrl11 dn 2'1 dq .ianril'o dP l\1'!'! ----Ahl'<' a11 <.1\li-
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nisterio da Justiça e Negocias Interiores o c1·edito
especial ue 25.000:000$, deslinado aos tl'abalhos de
ut'ganização tla Exposição Nacional, inclusive desapropriação. e á Commcmoração do Centcnario da
Jndcpemleneia do Brasil. ·1-......................
~- 1:1.3:!1 -'F'AZENDA-Dt'creto de 24 tle janeiro de
1\J:!:!- .\bre ao Ministerio da .Fazenda o credito
esvccial de 1 O: 051$7rí6, para pag·ame.nto do que ti
.!evido a D. Maria Julia 1\fendonça de Oliveira Hoxo,
e111 virtude de sentença judicial'ia. . . . . . . . . . . . . . . .
:'l. J;;. 3:!ti-1FAZENDA- Decreto de. 21! de janeiro de
19:!~ - .. \I.Jre ao ,.Ministerio da Guerra o credito espe(;ial ele 4. :000~, para pagamento do quantitativo
de um. conto de réis aos amanuenscs do Exc.r·citu
Benedicto Dias dos Santos c outros ..•......... ·..
!'\. 15.:J:?\J'---.F,\ZENDA-Decreto ele 24 de janeiro de
1!J:!2- AlH'C ao •Mriniste.t'io da Faz·emla o ereei i to de
8:11 !J:j;884. para pagamento da indernnizacão üt•vkla
á Companhia de Transporte -c Carruagen~, em virlude de sentença ,iudiciaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
N. 15. 330 - F,AZENDA---, Decré.tu de 2 í de janeiro de
Hl:!2- Abre ao Minislerio da l<'azenda n credito >especial de· :J'i :/3\3$333, para pagamento do auglllent.o
de aluguel dos armazcns 1 e 3 da Alfandc>.ga de
Porto Alegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:l. 15.a31-F'AZENiDA-Decreto de:!'! de janeiro de
1V:2:2- Abre ao i\iinisterio da Faze.nda u credito
•I!Sp(•cial t!P :22:000$, para prover· ao pagamento
dos aluguei~ de. armazens da Alfandega de Porto
.\legre, de. fevereiro a dezembro de 1!l20, c d:i
uutras vrovidcncias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:'\. 13. :l:J:!- Y IAÇ.\10 E OBllAS PUBLICAfi - Dc•ct·clo
de 211 Liu janeiro de 10:22- Abre ao Ministerio da
Via~,;ão c Obras Publicas o ~redito de 351 :000~,
supple.menf.ar ú verba G", n. 111- Estrada tlc Fcrr·n
.Oe~te
de :'llinas- ar!. 81 da lei orçamr?nlat·ia
vara 1!),'2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
". 13.333- \''lAÇ,\0 E OBiRAS PUBLICAS-- Decreto
·de :!4. de janeiro de 1922- Abre ao ,l\iini~terio. da
Via•;ão e übras Publicas os en>.ditos espceiae:-: na;;
imporLancias lotaes de 50V :Oí1$-G51 c .1.: 1.01110-0-0
:"/ 15.:!3í-,JUS'l'IÇA. E NEGOCIOS ll\'TERTOREHJkert'lo de !!.t; de janeiro de 1922-- Abr·e ao l\lini~tnrio da JusLica e Negueios lnLP.l'iorc.~ o ercdilo
e~fJI'f',i:\1 du :!00 :000*, para occorret' {ts til'~ pesa~
eorn a erecção da estatua do general Pinltt'.iru Macitado em uma das pt·aças desla Capital.........
.\. lr>. 3:lf> ·- JUSTIÇA E NEUOCIOS lNTEI\IüllES Llt'l'l'l'io de !!G de janniro de !!):2:!-AI.Jn• ao ~li
ni~l•·.rio da .Ju~tit:a e Negocio;; lnleriore;; o el'l~dilu
de .\O :000*. afim do occon~r·, nesLI) anno, ao pagallll!lllo da subvenção assegurada pelo decl'cLo lcgis-
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!ativo n, 4. 492,
18 de janoiro corrente, ao In·stituto Historico e Geographico Brasileiro.......
15.336- F'~\ZENDA- Decreto de 27 tle janeiro de
1922- Abre ao J\linistcrio da l<'aze.nda o credito de
2: 16.5$&77, para occorrer ao paganwnto do Boldo
í·clativo ao pel'iodo de !J de janeiro a !J dt~ f1wcrciro
de 19Hí e que o marcl\hal graduatlo e rcl'onnadu
IRotlolpho Gustavo da Paixão deixou de receber pol'
restar funccionando no Cuugre~su Nacional........
15.337-l<'AZENDA-Decrclo de '27 de janeiro de
19'22-L\J.Jr·c. ao Minislerio da Fazenda o credito
_ especial de 351 :520$0ü7, ouro, a quanto ~e clova,
en1 moeda lu·asilcira, o tola! das Jactura~ devida~
ti Amcrican Bank Note Company. . . . • . . . . . . . . . . .
15.338- VIAÇ.W •E OBHAS PUBLIUAB- Decl'eto
de. 'l:7 de janeiro de l!J22- Appl'ova u lJl'u.iccln e
orçamentos, nas impurtancias d~ 19 :'7t52$0li·tll
l(dezmwYe noutos sel.et~tmlu" e uif.enta e dois Illil c
sessenta e oito réis),·e l'rs. t.\>.310,00 (quatorze lllil
ln~:'lenf.os e dez 1'1·aneos), para a '~unstrucção de tllll
triangulo de reversão na e,;J at·ão tle lf acW. 110 ranml
de B:,mdeira do Mello a Bruta:-, da J~~trada de
PerTo tCentral da Bahia.........................
Hí.33!h<\- VIAÇÃO 1~ 10Hl\A~ I'UHLL{;As - Decreto de ~8 de janeit·o de l!J22-Cunccde autorização á « The ·Uuyaz; (Brazilian) Drvelupnwnt
Syndicale, LimiLetl » vara l'uucciunar na Repu!Jlica
15.339-FAZFjNDA-Deerelu de :!8 de janeiro tk
1922-AIJre ao Minislerio da Fazenda o t.:l'c.difo e~
pecial de 31: 1:iG$:l7!J, JHtt'a pagamento dB tlespesa:;
não satisfeita:; Jlelo l'aill'eido zl'lador uo TJillaciu
Guanabara c encarregado do do Caltcle, Marin de
\Azevedo Cuutir~ho.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . •
15.~HO-'FAZENDA-Deercto de 28 de janeiro de
1922- Abr·e ao Ministerio da Fazl'tllla o eretlifo
especial de -i :363$23:1, paT'a ot•eoJTI'l' ao paganwnfo
do que é devido ao Dr. Ataliba Borges da Custa
l:iubt·inho, em virtude de Henf.en~:a judjciaria......
15.3H -ll<'AZJ<jNDA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS,
fThhl[lAÇõES J<jXTEUHJHES, l\IAIUNHA, C:Ul<:OHitA,
~IUl:>"'I'IÇA J<j NJ!;GOOJOS 'l'NTEltiOJII~S lll'tTPfn d1J
30 do janeiro t11•. 1!12'2 -RPgula o ~[laganwnfo da
tlesJJesa .·vublica relativa au exr~rcieiu dtl 1!J:!:', ulé
que o Congresso Nacional resolva a t•espeilo......
Hi. 3 í2- FAZENIDA- Decrc.to tlu 31 de janl'Í ro tle
I !J:!2- Av prova as i nsft·ucções na r a a c"LJrau~:a
a111igavel da divida activa sem nJulta. . . . . . . . . . . .
J;J.~lí:l-V[AÇ.\:0 l~ .OllllAS l'UH,LICAR-!Jeerufo
de 31 de ,janeiro de l!J:'2- Dc~apropriu JlUl' uf i Iidade publiea unn faixa de ll'l'l'f.'.no, do propriedadu
dl) Kla!Jin lt·mão & Ctllllp., eolltJII'I~lwnd ida nutre
a 5" Parada da :Estrada do ,f'PITO •Cr>nf.ral do Bra!-li!
e o riu Arieanduva, nu E~tadu de S. Paulo. . . . . . . . .
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N. 15.3.\.·í-RELACõES EXTERF.ORES- Decreto de 31
de janei eo de Ül22- Publica a adhesão do Reino
floR Servio~. Croatas e Esloveno<; :'i Convenção Postal
Universal P. outroR aclos coucluidos no ü" Congresso Postal Universal........... • • • . . • • • • • • • . .
N., 15.:H5-RELACõES LEXTERiflOREJS -

:a

1~'.

:X

N.

N.

N.

::\'

~.

N.

de jarwiro de 1922- Crêa. um consulado 'honorariu em Johannesburgo, na Africa rlo Sul........
1:-í.:Jiü-1\"ãu foi Imblicado.
lií.3íi- FAZENDA-Decreto de 2 dr. fnycJ•ciro tlc
1U2~- Conige enganos com que foi pulJlicada a
lei n . .J .•í40. de 31 de dczenihru de 1!!21, quo orça
a nTc.ita da ltopuhl ica para o excrl!il!io de 1!}:.':.'. . •
15. 31R- FAZf<~NDA- Decreto d1.1 2 rln fn\'!H'l'ÍJ'o tk
I!J22- Coneede autorizar~ão á Gom~mnhia Lloyd
1wJu,_fri.al ~ul Alllcricano vara operar· e111 st•.guro~
de accidcntcs...................................
I ::;.:l\B -llELACüES EXTI•~HlOHES - Dmwdo de
3 LI e feverei I'O ·de 1022- Publica urna de.elarat;iiiJ
do tiovcrno da Austria, r·elaLivanumle á vrotet:\!Üo internacional dos cabos subrnarino~ ........ .
l:i.:JGO-\'!AÇ.\0 E OBHA:::l PUBLICA~-llecrPiu
lin i tle l'evemiro do 1!)2:2- Approva os pr·o.iectm;
rias obras de ai'Le. a construir· e11l r·c os kilontPlrus
:I:I.!HlU e :11.17 4, <la I in h a do Nol'te, da « Leupoldina 1\ailway Cornpanhy, Limit.cd :~>, mn conRPQIIPIICia
da I ig<u:ão ·da linha em cuns!t·l!c~·ão de l'ol'Lo da.o.;
Caixas a :J\osario .. , ..•...........•.............
15.3iíl- JUSTJCA 1<: NEC:.<JICIOS TNTglllORES Decreto do ·.i 'de fever·eiro dn l\J22- -convoca o
Congresso :'\acionai pat·a se reunir, exlraonlinarianwnle, nu dia 10 fie marco proxinw vindom·o ....•
1!3.3::í:! -,JUSTWA E NEGüCIOIS 1N'I':illniOR1ES ·])ecrdo rlo ü rli'1 fevereiro de ·1!);.'2-Ahrc au Minislerio da Justiça e Ncg·ocios Jnl.erinri'.S o credilo
de :100 :OOO'il, para auxiliar á Policlinica do Rin
de JaHPiro a eonstruir mais um pavi11renlo no
edifício de sua sédc, na Avenida !Uo Branco ..... .
J 5. 353- FAZENDA- Decreto, dP. 8 de fevereiro do
1 \J:!2- Approva •as alterações feila.s 110~ PSlatuf~,,_
do Baneo Allçmão · Tr·aii-;afJanl ico pr~la as~r~tttlllt'·a
geral ordinaria, realizada ern 10 de janeiro de. 1\J:! l
15.3:J'I-Y•L\C,\0 E ICIHRAS l'lJBLlC.\S-DPI'relo
d,. H rir' fPYPI:eiro de 1\1:22- Abr·p ao MinisiP.t·io rla
\

X.

ti7

Decreto de

\'iat~ão

e Obras Publit~as o ct·Pditn dr~ 11,1-:nou~.
par:i a ti t'IHII't' :í dn,.;pL•sa. t'tml.radua.l rP.'iUII anlP da
t~x••t:w;ão du ~l'I'\'it:o de nav1~gação L'tllre Cut'Ullt!J:i
c Cuyabú ...............•........ '( ............ .

:':. 15.:l:J:J-J<',\ZEXIJ.\-J>I'ct'I'LÓ LlP. 8 dn 1'1'\'!'l'!dnt d1)
1\l:!'.' ~ Aultll'iza o M inislr" da t<awnda a Ptllill ir
apulicl'::> da divida publica inwt·uu, do valut· de ttlll
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conto de réis cada uma, até a importancia oe
2.160:{)00$, por quanto foram avaliados o terreno
c predio da rua Genc.ral Canallarro n. 338', Jcstinados ao Orphanato O~ot·io .................... .
1;). 35G- V•FAÇj\.'0 .E OBHAB PUHLlCA~- ll1~erdo
de 8 de fevereiro de 1!1::!::!- "\vnruva IIU\11 lll'Ojecto para conslruc~;ãu do vort.o da l'arahylm, eapital do E~tado do lllCSlllO notlll', e o orçanwnt.o,
Da intportancia de li.D51:0\JO$ (sei:-; lllil no\eer.ut.os
c cincoent.a e quatro contos e noventa mil róis),
complementar ao approvaJo pelo dc.crelo n. 1 í.H4,
de 15 de outubro de Hl20, bem como desapropria,
por utilidade publioa, os terrenos c bemfeitorias
necessarios para a execução desse projecto ..... .
10.357-FAZENDA-Decrelo Je IJ de fevereiro de
1922 -- Approva as alterações feitas vor «Tito
London and lliver Plate Bank, Limit.cd », oom séde
em Londres, nos respectivos e;;Latutos. l'lll assembléas 'realizadas em 27
fevereiro c 1\l de março
de 1920 ........................................•
15.358- FAZENDA- Dccr·eto de. D de feverei l'O de
1922- Concede ao Banco Francez c It.aliano para
a America do Sul (Banque Francaisc cL Halienne
pour l'Amérique du Sud) autorização para estabelecer agencias em Albuquerque Lins, Chavanles,
Ourinhos, Bebedouro e Monte Azul; nu Estado de
S. Paulo, e em S. Mal heus, no Paraná ........... .
15.:159- JUSTIÇA E NEliOCJUS IN'l'Ell:lORES Decreto de 9 de fevct·eiro de 19:2:G- Abre. ao !\linisterio da .JustiÇa e Negocias hd.eriore~ o lWedito
especial de 12 :752$05>0, para occol'l'l'J' ao vagamonto de despesas decorrentes da traslaüacão rios
despo.ios mortaes do ex-imperador D. Pedru Il e
de sua {'.Sposa para o Brasil ................... .
Eí.3GO- GUERHA- Decreto de D de feverl)il'ü de
1922- Altera o art. 98, alinea a do ltegulamcnlo
da Escola Militar ..........· ..................... .
15.361-JU:STICA E NEGOClOS INTElllüllESDecr.cLu de 11 d~ fe.vereiro de 19:!2- Corrige a rcdacção do art. · 225, § 3", do regula111cnto appruvado pelo decreto n. 15.003, rie 15 tle sell'nlbru
de 1921 ........................................ .
15.362-tFAZENDA-I>eeruLu de l l tlt'. i'nver-uiro
de 1!!22-Approva a nova laiH•Ila do~ \'Cmni1ncntos
annuaes dos empi·egados da ·Caixa EeLHlOlltiea: e
!\Ionlc de Soccorro do J·;~(ado da Hall ia ......... ~
l5.3li3-FAJI:J<.:NIDA-1kl:l'ul.o til- 11 de ft•.\erDit'tl
de l!l:!:G-Abl'e ao u\l'illisLI'I'iu da ·I<awnda u credito
-de :35 :077ljlí~I!J, para OCCOl'l'f\1' :111 pagalllt:II!O d1:
diffcrCll\:US de J)eliSÜL'.S de llllllll.epio a (jUD [1'111 direito D. ·Ca,-cmira do :NasdiiH'IIlll Na\·at'f'll, relativas ao período de ::!0 de ja1w i ru de I H!iH a :31 dt)
agosto de 1912 ................................ .
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N. Hí. Bti4- GUElUlA- Décreto de. 13 de 'fevereiro de
1922- Abre ao Mlnisterio da Guerra o credito especial de 10:97 4$192, para pagamento devido aos
eapitães Alberto Pequeno o outros. . . . . . . . . . . . . . .
X. 15. 36:-i- GUERRA-- Dccre.to ue 15 de fevereiro de
192:.!- Reetifina o decreto n. 15 .18·G, de 21 de dezern!Jro de 1921, que abre ao Ministerio da Guerra
o credito do 1 :208$<0<58 .....-.................. ...
.X. 15. 36G --RELAÇõES EXTERltOltES - Decreto de
5 de fevereiro Je 1922 --• Publica a adhesão de
CulJa a actos internaciona.es relativos á prolecçiio
da propriedade industrial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~- 15.367-JUSTIÇA E NIEGOCEOS INTERDOIH.EStDecreto Q.e 15 de fevereiro de 1922- Abre ao 1\linisterio da Ju.stiça e Negocias Interiores o credito
especial de 4:200$, ouro, para occoner ao pagamento do premio do viagem conferido ao Dr. Afranio Pompilio Bastos do Amaral, pela Congregação
. da Flaculdade de Medicina da Balhia. . . . . . . . . . . . .
X. 15·.368- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Decreto
de 1::i do fevereiro de •1922- Abt·e ao .\linisterio
da Agricultura, lndustria e Com'mercio o credito
de 5. 000:000$, para attender ás despesas com o
recenseamento, no corrente anno. . . . . . . . . . . . . • . . . .
:'í. 15. 3G9- VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 1G do fevereiro de 1U22-Abre ao Ministerio
da Agl'icultura, Industria e Commercio o credito
de 100:000$, para sulJvencionar, no armo proximo
passado, o serviço de Algodão mantido pelo Estado
do Maranhão ............................... : . . . .
~- 15.:!70-VIAÇ,\!Q E OIBHAS PUBIJICA:S-Decreto
de 20 de fevereiro de 1922- Concede autorização
á Nacional Lcad Company para funccionar na Hepublica ........................................ ;
~. 15.371-VIAÇÃO E OBHAS PUBLI•CAiS-Decreio
de 22 de fevereiro de ;1·922- Proruga o prazo fixado para conclusão das obras de. construcção de
uma nova cerca na 0:t.planada da )estação de Calcada, na Estrada de F.erro Bahia n Alagoinhas. . •
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r\. 15.372- YIAÇÃO E

UBHAS PUBLICAS- Dccre'tn
de 22 de fevereiro de 1922- Proroga at.ó 30 de
marco do corrente anno o prazo f,ixado para a
Companhia Estrada de Ferro do Victoria a Minas
abrir ao trafegó publico o trecho de 30 kilometros
além de Cachoeim Escura, na linha de Vicloria a
Itauira do l\latto Dentro.........................

8-i

N.. 1t5. 37 3 -V I AÇÃO E OBRAS PUllL1IIGA'S- Decreto
de 22 de fevereiro de 192:.!- Proroga os prazos
fixados 11ara condusão das obras de construcção
do novo cdificio para a Estação da Estrada de
Ferro do Paraná, em Antonina, e da:; auras complementares de que carece a mesma e~tacão. . . . .
~1'íj

85
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N,"" 15.37 4 .;_VIAÇÃO E IO!BRAS PUBL\ICA!S- Decreto
·
N.

N:
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iN.
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N.
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IN.

N.

tle 22 de fevereiro de 1922- Modifica as contlicões 7" e ,9• das annexas ao decreto n. 15.193, de
85
2-í de dezembro de 1921. ........................ .
15.375- VlAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 22 de fevereiro de 1922- Concede á sociedade
anonyma «Mucambo Cocoa Estales, Limited), autOJ;izacão para funccionar na Republica ......... .
15.376- VIAÇÃIO E OiBRAIS PUBLICAJSI- Decreto
de 22 de fevereiro de 1922-Conced·e á Sociedade
Anonyma «Companhia Sveatlanta do Brasil Limitada '
Aktiebolag) autorização para funccionar na Repu8i7
lblica ..... ,........•................. ,., .. ,......... .
15.377 _:VIAÇÃO E OBRAS PUBLIGAIS-Decretó
de 22.de fevereiro de 1922 - Concede á Sociedade
anonyma «Skoglands Linje (Brasil) Limited~ au81)
torizacão para funccionar na Hepublica ......... .
15.378-.VliAÇÃIO E .OIDRAS PUBLICAIS-Decret()
dr 22 de fevereiro de 1922- Concede á Sociedadt -Anonyma «The rF'oundation Company) autorização
90
para funccionar na Hepublica .................. .
15.379- V1AÇÃ0 E !OIBHAS PUBLICAS-Dccroto
de 22 de fevereiro de 1922- Concede á Sociedade
Anonyma Companhia Dias Tavares autorização para
91
funccionar e approva os respectivos estatutos ....
15.380- RELAÇõES iEXTERWHES-IDecreto de 22.
de fevereiro de 19122- Crêa um rGonsulado hono\12
rario em Salonica, na Grecia .................. .
I
15.381 - MARIINHA- Decreto de 23 de fevereiro
de 1922- Abre ao Ministerio da Marinha o credito
de 15.000:000$, para altcnder á conclusão das
92
obras do dique da ilha das Cobra::; c outras ...... .
15.382- GUERRA-Decreto de 2 de marco de 1922
-Altera o regulamento da Escola de Aperfeiçoa92
mento de Officiaes ............................. .
15. 383 - AGRICULTUHA, INDUHTHIA E COIMMiER'CIO -Decreto de 2 de marco rlc 1922 - Concede
'J.utorizacão .á «Compagnie des Chcmins de Fer Féctéraux de l'Est Brésilicn) para ccntinuar a funceiohar na Republica, substituída a denominação
a~tu_al pela de Companlhia F'erroviaria Este BraSileiro ......... ,.................................•.
99
15. 38-i- VIAÇÃO E· OBRAS :PUBLICAS- Decreto
de /1 de marco de 1922- Approva os estudos de
uma variante do, ramal ferreo de Limoeiro, no Estado de Pernambuco, em substituição ao trecho
comprehendido nas primeiras 273 estacas da linha
principal, na varzea alagavel do Passassunga .....
99
15.385- VIAÇÃlü E OBRAS PUBUCAS- Decreto
de 4 de marco de 1922- Autoriza a Companhia
Docas de Santos a adquirir 20 vagões de bitola ae
1m,60, para os serviços de transportes n,o cáes, e
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l'na~

approva o respectivo orçamento, na importancia
de du1entos e sessenta·e dois contos novecentos e
.quarenta e tres mil quinhentos o quarenta réis
(2.ô2 :9í3f,5í0)
N. 15. 38G -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de G ele março de 1922- A!pprova os estudos e
plantas elo treeho ele Joazeiro a Santa Luzia, do
prol(\ngamcnto ela Estrada de Ferro Alagôa Grande
a Patos, no EsLado ela Parahyba ........ :........
N. 15.387- VIAÇÃO E ·OIBRAS 'PUBLICAIS- Decreto
, de <li elo março do 19-22 ~ Approva o projeclo c orçamento, na importancia de 165 :355$i73, para co11r
strucção dos encontros da ponte sobre o rio Aq•üclauana, no kilomelro 1. 050 ela Estrada de Fer:o
Noroeste do Brasil. ..... L.......................
N. 15.:H!R-FAZENDA-Dccrelo de 7 de março de
19:!:!- Fixa o nuineru dn delegados regionaes e
fiscacs destinados ao ser-viço de fiscalizaçi1<l das
operações cambiaes c bancarias. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.389-JTJSTIÇA E NEGOCIOS <llNTERTIOIRE·.3Decreto de 8 de .março de 1922- Abre ao Mmisterio da Justiça c Negocias Interiores o credito
especial de 12:47,1$428, r1ara pagamento, neste cxercicio, a partir de 18 do rnez findo, dos vencimentos
que competem a tres praticas de pharmacia e a um
massagista ela Policia Militar, nos termos do decreto n. 4. 528, de 26 de janeiro . deste anno. . . . .
N. 15.390 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E C\OMMERCJ.O- Decreto de 8 de março de 19,22- Concede á Companhia· de Lacticinios Rio Preto auto_rização para funccionar e a·pprova os respectivos
estatutos.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.391 - AGRICULTURA, (J:N\DO:~:rHIA. J:<-; CO:\fMERCIO- Decreto de 8 do março de 1922- Abre
ao Ministcrio da Agricultura. Industria c Commcrcio o credito de 33 :3.17$ 1;71, para attender ao
pagamento dos vencimentos que são devidos ao
Dr: Joal(juim do Lima Pires Ferreira, lento cathedratico da Escola Superior de Agricultura c ?11cdicina Vetcrinaria....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15.392- AGRICULTURA, 'JI.NDUSTHIA E Gmll\IERCIO- Decreto de 8 de março de 1922- Abro
ao 1:\linistcriu da Agricultma, \Industria o Commercio o eredito de 81:1 ?0$. para attcnjler ao pa.•gamento das perccntagC'ns aos adjuntos c contramestres das Escolas dc Aproncli7<~S Artífices, a qw~
··fizeram jús no anno pruximo uassado...........
N. 15.393- VIAÇ.i.IO E OBnAS PL!BLHlAS- Decreto
de 8 de mar,ço ele 19:?2- Apprnva as plantas du
teneno. us projectos do cdifieio a construir na cidade de ·~antos, para installação das agencias dos
Correios e Tclegraphos, e o respectivo on·amento,
na importancia de L 750 :999$315 (mil setecentoa
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e oinooenta contos, novecentos e noventa e nove
mil trezentos e quinze réisY .................. .
N. 15. 39·!- RELAÇõES EXTER10HES- Decreto de 1 i
de março de .1922- Publica a adhesão da Lettonia
á Convenção Internacional Hadiotelcgraphica, de
Londres ........................................ .
N. 15.395~RELAÇõES EXTERIORES-!Decreto de i1
de marco de. 1922 - Crêa um. Consulaco ho:aorabo
em Cleveland, nos Estados Unidos da America ....
N. 15.396-RELAÇõES EXTERI:OHE·S-Decreto de 14
de março de 1922-Abre o credito de 2.000:000$,
ouro, destinado á acquisição de edificios para as
iEmbaixadas. e Legações brasileiras nos paizcs estrangeiros ..................................... .
iN. lt5.397 -·FlAZE:'I!'DA- Decreto de i4 de marco
de 1922~Approva as alterações dos estatutos do
<LonJon and Brazilian Bank, Limited», feitas em
assembléas geracs de 19 de abril e extraordinana
de 11 de maio, ambas do anno passado ......... .
, N. 15.3\JS- RELAÇõES EXTEH]Q,fiE,S-Decreto de 15
de março de 1922- Faz pu!Jiico o deposito de -ratificação, por parte do Perú, da Convenção sobre
Marcas de Fabrica c de Commercio, assignada em
Buenos Aires a 20 de agosto de i 911 O.•..••••••.
N. 15.399-RELAÇõES EXTERIORES-Decreto ce 15
de marco de 1.922- Publica a adhesão da Cidade
Livre rle Dantzig á Convenção Postal Universal e
outros acto!'t assignados no Congresso Postal de
Roma •.......................................•..
_,,, 15.400 ~AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 15 de março de 1922 -
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N. 1:5.401-FAZENDA-Decreto de 17 de marco de
1922- Approv~ as alterações dos estatutos da
Companhia de Seguros Terrestres e Marilimos
c Sagres ll, com séde em Lisbôa, Portugal, feitas pur
escriptura publica de 28 de julho de 191\.l. ..... .
N. 115.402-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 17 de março de 1922- Concede a F,rederick
Albion Huntress ou empreza que orgamzar os favores do decreto n. 5 .646, de 22 de agosto de 1905

iH

11.1

N. 15.403- VIACÃIO E OBRAS PUBLICA:S- Decreto
de i 7 de março de 1922 -1\landa contar da data,
da assignatura do contracto, que a « Habira Iron
Ore Companhy, Limited », celebrar com o Governo
do ]fstado de Minas Geraes, os prazos fixados nas
clausulas Iif, V e VI, do contraclo firmado em virtude do decreto n. H. 160, de 11 de ma io de 1920

112

N. 15.404- AGRICULTURA, INDUSTRIA E ICOMIMERCJ!O -Decreto de 22 de março de 1922 -De-.

rnr;,;.

clára sem effeito o decreto n. 15. 198, de 27 de
dezembro de 1921, que modificou algumas disposições fio decreto n. 14. 46!!, de 1O de novembro
de Hl20. referentes á. Companhia Par.ahybana de
Beneficiamento e Prensagem de. Algodão, para installação de usina ·de algodão c neus sub-productos
N. 15.405-FAZENDA-Decreto de 22 de março de
1922 -Autoriza o mini~tro da Fazenda a emittir
apoliées da divifla publica interna até a imnortancia de i. 800:000$, para cu~tear as deRpesas
com o prolon!!amento das estradas de ferro de Baturité. e Sobral. .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15,406- V1IAÇÃ0 E OBRAS PUBLTCA:S- Decreto
de 22 de março de 1922- Autoriza o contracto
com o Estarlo de Minas Geraes nara o arrendamento da Viação Sul-Mineira c dá outras providenc~as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. r15. 407- v'IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 22 de março de 1922- Proroga por 18 (dezoito) mezes. o prazo para a Estrarla de Ferro
'Soroeahana r,onstruir 11in edifitíio destinarlo á r,stacão de «'Cerque ira Cesar ~. situa~a nc kilom~tro
420. do ramal de Tibagy .. : ...................~. .
N. 15 . .108- VIAÇÃO E rOlBRA~ PUBLIGAS-Decretode 22 fie março de 1922- Proroga até 30 de abril
do cm·rente anno o praw marcarlo para a ·Comnaznif' eles Chemins de Fér. Fédéranx de I'Est
Brésilif'll aprAsentar afl plantas e orçamentos nara
a conclu~iío do ramal rle Banrleira de Mello a Brotas, tf.'l Estrada de /Ferro Central da Bahia.....
:'\. 15. 409- GUERRA'- Decreto de 22 de marco de
Hl')2- Approva o regulamento para os collegios
militares ........... ~............... . . . . . . . . . . .
:'i. 15.4t0-De 23 rlc março de 1922-Eleva á Mtegoria rle emh~hnria a renresentar-ão diplomatica
do Brasil nos Estados Unidos Mexicanos. . . . . . . . .
N. 15.41t-,De 2."3 de março de 1922-Pnhlica a.
arlhec:~o rlt:~ Lctt.onia n. Gonveneão rle Bruxellas para
a pllblicação de tarifas aduaneiras..............
N. '15. 412- De 23 de março de 1922- Dec:apropria
25 hectarrs de terra. na zona rustiea, em Gamno
Grnnrle. F.c:t~rlo de 1\fatto Grosso, do propriedade
de Manoel 1Snares & Irmãos ......... ·. . . . . . . . . . . . .
N. 15.41 ~- VTAC.<\10 F, ORRt~S T'TTBLICAS- Decreto
\ rle 25 de mr~rr,o de Hl22- Declara a nrgenda ria
r!rc:anroproirwfío da nrrlrrirrt rir Macahyha. no Ec:t:Jrlo do Rio fir:mdc dn Norte. afim rle f'crem iniriarln.c: irnmr.rli!>\r>menfJ' nc; 0hrac: r!n nor>tn rir Nafrtl
N. 15. 41 .1 -IF'AZENDA- Derreto rlf' 25 de mrm~n de
19<)"- Ahro ao 1\finic:frri0 rlr~. Fazf'nr!~ o rrer!ito rle
50 :1\lfl~R"O. narn nrr"r>r n nn. Otfili:1 í:nl<lac: flamn1hn . .Tn:1nna 'l'nnv Cnlrta;:; f\ /\r!n11tina Cnlrl'l,;
Rorlri!lltes. a dlfferm.;,..a no montepio e meio soldo
deixados por seu falleoido pae, o tenente-coronel
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Antonio Tupy •Caldas, referente ao período de 1 de
outubro de 18\}7 a 31 de dezembro de 19081,....
i 5. 415- MAH/JINHA -IDecret.o de 25 de março de
1922- DesaprDpria lotes de terras e prcdibs contíguos ao terrenos da Colonia Barão de Mesquita,
na Ponta do Galeão, na ilha do Governador......
15.416- FAZENDA- Decreto de 27 de março de
1922- Abre ao l\linisterio da Fazenda o credito·
de 220:000$, para um cmprcstimo em dinheíro, ·
destinado ao final pagamento da construcção do
quartel da 2" linha elo Exercito, no Estado do Rio
de Janeiro ..................................... .,
15.417-Não foi publicado.
15 . .\18- VIAÇ.~O E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 29 de março de 1922 - Approva os estudos e
orçamento, na importancia total de 3.671:500$836
(tres mil seiscentos c setenta e um ·C .ntos quinhentos mil e oitocentos e trinta e seis réis, referentes á revisão do traçado do p~olongamento da Estrada de Ferro de I!alurité, entre o Hiacho dos
Porcos e a cidade ~o Crato, da rêdc de Viação Cearense.·. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 .!JJl9 ~ VTAÇ,\<0 E OHRA!S PUBLICAS- Decreto
de 29 de março de Hl22- Approva o orcamento,
na importancia -de 5. 506.368 (cinco milhõe3 quin1h:entos e seis mil fre~ent.os e sessenta e oito)
francos francezes. 599 :222$<400 (quinhentos e noventa e no,·e confnq d11zentos e vinte e dois mil
e qnatrocentns · réis! ouro. e 5:1Fi :709·$4.00 (•quinhentos e trinta e cinco contos setecentos e nove
mil e quatrocentos réis) moeda papel. para acquislciio de material de tP~nq•nor·le d"~tinado áq estradas de ferro arrendadas á « Gompagnie des Chemins de Fér Fédéraux de l'Est Brésilien:.. . . . . . . .
1.5.420-I•'c\ZENDA_!_IDrcreto dn ~9 de março de
1.922- Autoriza o ministro rla Fazenda a emittir
aoolices da divida publica interna até a importancia de 3.91i5:000$, para attender a drspr~as com
a construcção das e~·t radas a cargo da Empreza
Constructora. Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. 421. -IFlAZENDA _:_ Dcr,rrto ele 29 rle marco de
1922- Abre ao Ministrrio da Fazrmda o credito
de 1. 984:250$. S'Unnlementar á verba 4" do oPcament.o do mesmo Ministerio. do rxereicio de 1921.,
para pa<?amento de .im·o~ rlfls nnnlires emitlidas
parrt a reversiio ao domínio fr~rlrral da Estrada de
Ferro Sapucahy.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AGRTOJL'l'UR 1\. TNDT!;::;'l'RIA E IOOM11\f"F;'lQ~r)- Dr~rrto rlc ?9 de "'flrrn rlc 1922- r,nnrrdB á Rocirrbrlr Annnvma v,~,blwl"C',ime'lto ·Enn-

N. Hi. t,?? -

lngiro Dn Vrrrhi rtll[r,ri 7 ariín ;-r1ra funccionar, c
fl'Pfli'OYa n~ respe•()t.ivns estai uh~..................
N. 1.5. 423 - AGRICULTURA. ITNDUSTRIA E COMM.ERCIO -Decreto de 29 de março de r1922 -Abre

170
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N.

N.

N.

N.

ao Min1"1ferlo da A.!rrir,nltnra. Indnstria e Commrrr,in o crrdifn r1e 6:512$397, 11ara attender ao
pal!'amrnto da diffr>rrnra 'fle vencimentos a aue
flzPram .híR. em 192L o~ lentes. interinos, da Escola 8nnerinr de Mrrirnltnra e Medicina Vrtrr;inaria, Drs. Euzebio de Queiroz Lima e F'abio Sodré
1fi. 4'U!- FAZENDA- Drcretn rlP. 31 de marco de
1P2~-Caso.a o drr,rr>tn n. rl.628. de 19 dr innho
-dr I <;t t 2,. Qne conr.rrlrn antorizllcão ·á Rorirrlad<J
Annm·n•a «Ranrrne •Franc:~ic;e 11011r le Hr~o.il et
l'AmPriour dn Rnfl, l'om sédc em Paris. para funccionar nr"1ta Renublica..........................
1n. -125- FAZENDA- Decreto dP. 31 de marco de
1P22- Ga!'sll o drcreto n. 1 t'. 349. dr 11 de novembro dr. 1 rl1 4. rrne concPrlPU á 8nciedarie Anonvrr-:~ rir PrPulins Mutnns «Rul Amr-rifla». com sMe
ein Santa Rita dr Cassia, Minlll'l Geraes. autoriz.ar,ão nara fnnccinnar na Renublica e approvou,
com alteracões. seus estatutos.. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
15 .!126- FAZENDA-DPr,rrto rir i de abril ri e 1!122
- AnnrovR ao. altrrai'ÕP"- fr>itas :nos rstRtntos ria
« Ranq11r FrancaiR rt Ilalienne nour l' Amerione du
Sud » pela" assPmhléas rPalizarlas em 21 ele rlezembro de i!H8 e 30 rie ahril rle 1919 augmentando o
seu capital para 5-Q milhões -de francos...........
15.4'>7-FA71i'NDA-Dr>Prpfn flp fine abril OP Hl22
- AhrP R" MiniRtPrio da FnPnna o crc>rlit.o de
4. 6iR: Mli~'l'l'l rlPRtinnfln a inrl"mnb:ar o Ban~o rio
Rrrto.il ela divirJa contralhiria nela HtcnldnrlP, rir Medicina do fli·n· ~e Janeiro para a construcção do
Reu novo edtf1c10 ...................
1fi.l,?H-VTAf::\0 F, OB'Ri\t~ PURL'H":A~-IDe-rrP't.o
flf' 5 rlf' Rhril rle Hl22- Annrnva. os po.f.nfloq " nlrtnbtR no 1° frP.I'-hO ele 30 kiJomefl'OS rla 2• Seccão d:1
'F,qfrflrlrt dP 'P'Prro rle Alagôa Grande a Patos. no
Estflrlo da Parahvha .... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1!'i. 4?Q- Rli'T, M~i'íES Rlí'r'EBTORW:;- Drrrr>f.n rlP 5
de nhril rlA Hl22- r.r~a 11m P.On!'lnl~rln honorario
em Paramflriho. na Guayana Ho!landez.a. . . . . . . . . .
115.4'l0-FA7:ENDA-Df'nr>fn rlr> fi rir fl:hril de 1922
____:_ .i\ntori:m o mini~tro n~. IF'nzPnrla p PTYliHir rvnolirpq rl<1 rlivirla nuhlira intr>rna rl~. TTniílo. nn vnlor
rlf' 1 :00°!ll rRrla nma filÁ a imnnrt~nria ele 250 :000$, ·
rlc>stinflrlfls á <JrHmisi11ão dA nm terreno para os
·Cor,..Pim; P. 'T'"l""o-ranlhns. Pm ~antog. . . . . . . . . . . . . .
1 fi. 431 - .TUR'I'HJA E NEGOCTOS IN'T''FRTORE<:;Dr>Prr>to OI' !) de nhril riP . 1Q?2. - l\fllnrlrt l11vrar
ilPI'i\,..nn rom o Jnstitntn Hio.toril'o P (1pogrllnliir-.o
RrnqiJr>irn. na -l'onfnrrnir!flnl' rln rlisnnsfo no· rl"l'rP.to
]P!!islntivo n. 4. '•92. rlP 18 rlP .ianAiro rlP t!'l22....
15.A1'>-FA71i'NDA.-Drf'.rPtn rlr 5 n" nhril rlP 1Q'22
-lrnso.a o r!Pflrr>to n. 9 1fi4. flp 29 rl" novf'mhro
dA 1Qi 1. que antnrizon a RrH~irrlarl" Annnvma <t?':nna
da Matta:., com séde na cidade de Leopoldina, Minas
ó • • •
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•
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•
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Geraes, 'a funccionar na Republica e approvóu, com
alterações, os seus estatutos .................... .
N. 15.133 - VrA(L\:0 E. OBH.MS PUBLIC~S- Decreto
de 7 de abril de i 922---' Approva as plantas dos
traçadof! das linhas telegraplhicas terrestres e do
local das estações de c The Western Telegraph Com~
pany, Limited ,, dentro das cidades de S. Paulo e
!Santos. ............•...............
·. · · · ··· · · · · ·•
'
N. 15.434- VIAÇkO E IOIBHAIS PUBLICAIS -IUecreto
de 7 de abril de 1922- Aoprova as plantas dos traçados das linhas telegraphicas terrestres e do local
das estações da «Ali America Cables Incorporated:.
dentro das cidades de S. Paulo e Santog., ..... .
N. 15.~35-V1AÇÃÜ E OBRAIS PUBLTCA.<S-Drcreto
de 7 de abril de i 92~- Concede a Enrico Schoch,
para si ou empreza que organizar, permissão, sem
monopolio ou privilegin, nem :mbvencúo, para lançar
e aterrar cabos submarinos liganrto a cidade do
Rio de Janeiro á de Roma e á de Mnntevidéo, e explorar o respectivo trafego telegraphico ......... .
N .. i•5. 4:l6- FAZENDA-Decreto r:le 8 rle abril de t922
- Approvn as á Iterações dos estatutos do « Bra!!llianiscM Bank für Dcutschland :1> manco Brasileiro
pari! a Allemanlha). com séde em Hamburgo, Aliemanha. feitas ~m assembléa geral reali~.ada a 17 de
novembro de 1921 e em reunião da directoria l!'ffectuada a 3 ,de dezembro do mesmo anno ..... .
N. 15.4:\7 -fF.ô?:'RNDA.-Drrreto de 8 de abril dr f922
, -Abre ao Mini~ferio da Fazenda o credito f\speeial r:le f :804$882. para nfll!ar ao f'~crinfurario da
ERCola de Aprendizrs Artificrs do Pará. Antonio
Alexandre da· Cruz. as !ll'at.ifica~:õf'c; adrHcionaes aHfl
deixou de recebrr n!) nPriodo do 22 rle maio de 1.916
a 22 de maio de 1!Jil7 ......................... .
N. 15.!~8- WAC»O E OBRAF\ IPUBLWAS E FAZE)\TDA-Dereto r:le fO de abril dr i922-Approva
as clausultJs do cont.rMtc'l a ser firmado com o Egtadfl do Rio Grande do Rnl. n:tr:l harmonhacão e
consnlidaçã.o rins termns rlr acf'l'irrlo rle cncamnaelio
da Rf.õe de Viacão IFerrea Federal. m1e estev~
arrendada :i .o!CompagniP Anxiliairc de Chemins de
Fr.r au Bré"ih. e de fransferencin da rnf'ncionada
l't~dl'. em arrrndamrnfo. ao dito E~f.:lrlo ........ .
~. 15.-i39-VJACÃ0 E ORRAR PUBLICAS- Df'creto
rle 1 t de abril de 1922- Approva proiccfos e Te.snPdiv.c.s o~amentm:. n~ importar~eia tot.al d'(>
fi:l :515~7ri4 (f:I'Rf'rnfa 0 Ires enntn~ IJuinhentn~ 0
quin7·(> mil RPfrcenfo,; r> f1inr0Pnla e nnaf.ro réi>~).
pa1•a rnn,c:;t,rucçã-o r:lr valll'lns P l'mPrr:lrnmrmf.r~ tie
rlni~ r/irfpc:; nn ran•nl rJ, Tnharii() a Ararang-(t, da
F.strada de Frrro D. Tlwrrza r.hri<:fina ........ .
N. i !l. 440 _: ~~.G'RTCULTURA. Jl\"DTJf::TRT A E COW:'vi:Ea-

·CIO -Decreto de t2 de abril dP 1922- ConceCile
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184
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líutorlz!IQ!io á &ot~ & Bowne, ·Inc. of Brasil> para
funccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1'5. 441 -JUSTIÇA E NEGIOlCTOS JNTJWITORES ~
Decreto de J2 de abril de 1922- Abre ao Ministeria da .Iust.ica c Negocias Interiores o credito es- ·
pecial de 400:000$. para pagamento do auxilio
concrdido á Santa Casa de Miscricordia do Rio de
Janeiro. pelo art. 6• da. lei n. 1!. 2112, de 5 de janeiro de 1921. ................... ·..............
N. 15.U2-FAZENDA:-Dccreto de 1.3 dr abril de
1922- Aporova o novo regulamento para a. cobrança. r-fiscalização do imposto sobre quantias em
gyro nos jogos permittirlos, alterando o de que
tratn o decreto n. 1'!.808, de 17 de maio dr Hl2i
N. 15.443- RELACõES RXTER:l10REJS -DéCf'(~to de 19
de abril de 1922- Prorr•ulga a•convcncão &nitaria Internacional, as!',ügnada em 1912, em Paris.

XXV

196

197

198
226

N. 15. 41!4- ~<\GRICIJLTURA, INDUSTRIA E CO:'VIMERCIO- Decreto de 19 ·de abril de 1\!22- Concede

autorizaçiío á Comoanhia. Antarctica Paulista, para
eontinuar a funccionar na Rcpnblica.............

28!

N. 15.lt45-AGRICULTURA, IJNDUSTRffiA E OOM:MER-

. CtO -\Decreto de 19 de nbril dr 1922- Concede
autorizacão á Lanman & Kemp. Inc .. para fnnrcionar na. Republica ................. ! . . . . . . . . . .
~- 15.41!6-AGRliCULTURA, INDU8'rRIA E COMIMERtC:TO- Drcreto ele f 9 do abril de/ 1922- Cnm~ede
au!orizaoão á.«The Royal Mail Stram Par.kr}t, Com·pany~; para funccionar na Republica,. . . . . . . . . . .
;\. i!í. H7- AGRTCTTLTURA, INDUtSITRJA R OOfMMER.-:m- Dncrrto de f 9 de abril de 1922- Abre ao
MiniE~,t.flrio da. A'!lricultura. Inrlustria e Commercio
o credito de 67:720$. para subvencionar. em 192i.
o Servi co ele Defe~a rio Al~odão. mantido pelo governo do Estado de Sergipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~. 115.419- RELAflõES EX'I®RIORES-DI'creto de 19
de ahril de 1922- Crf>a llm consulado honorario
em Damasco, na As ia. Menor .......... ·...... :. . . .
N'. 15.449- VJIAflXO E OIBRAtSl PUBIJrCA'S- Dr-crrto
de 25 de abril de 1922- Revoga o art. 5° do decreto n. \3.627, de 28 de maio de HH9, pr,lo qual
foi transferido para a Companl1 ia Carbonifera de
Umssanga o contr:tc•to cclebrarlo nn~ trrmnc; do dl'cret.o n. 13.192, de 1•1 de setembro rln 191R .....
X. 15.~!'i0'-VTA(L\.O 'E OBRA~ PTTBLTr.AS E F,A7.ENDA
··- Drcrl'f o ·r! e 25 dr abril de 1922- Autori;>:a a
rrlrbracfío rle confrarto cnm a Companhia Nacional
dn Consfru<'.CÓPf; flivis c Hydranlica". l)ara a construecão r! c ôOO"'.OO flp rnnralh~ c! r cái'S para 1 Om.OO
er•m cr-r~'a rle 5::!.71Jm3.000 i!P. vnlmr.r. na 'ilha do
Governador. destinarloc; ao egtabelecimcnto da zona
franca no povto do Rio de Janoiro. . . . . . . . . . . . . .

fi. 115. 451 -Não to i publicado.
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N. 15.452-.Decreto de 25 de abril·de- 192Z~Approva
o projecto e respectivo orcamento, na importancia.
de 25:247$1169 (vinte e cinco contos duzentos e
quarenta e sete mil cento e sessenta e nove réis)
·para installacão de um desvio no kilometro 395,
mitre as estações de Avaré e Barra Grande, do
rarr ai de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.
N. 15.453- VIAÇÃO E OBRAS •PUBLICAiS- Decreto
de 26 de abril de 1922 -Arpprova o projecto e
respectivo orçamento. na importancia de H :249$644
(quatorze contos duzentos e quarenta e nove mil
seiscentos e quarenta e quatro réis), para construcção de um trian~ulo de reversão entre os kilomefros 7 4. 60i'm ,020 e 7 4. 735m ,70, do ramal de
Caldas, da Companhia Mogyana de Estradas de
Ferro e Navegaçã~ ........................... .
N. 15.454-GUERRA-Decreto de 27 de abril de 1922
-\Faz ligeiras correcções no decreto n. 15.235,
de 31 de dezembro de 1921 ..................... .
N .. 15.4515- GUERRA -Decreto de 27 de abril de 1922
-Altera os regulamentos baixados com os decretos ns. 15.179 e- 15.231, de 15 c 31 de dezembro de 1921, respectivamente ................ .
N. 15. 456- VIAÇÃO E OBRAS PUBLiiGAS- Decreto
de 29 de abriJ de 1922- Approva plantas e perfis
do treclho comorehendido entre as estacas 1. 500
e "i .802, da 2• secção- Poeinhos-Joazeiro- da
Estrada de Ferro de Penetração da Parahyba ....
N. 15.457-VI.ACÃO E OBRAS PUBIJTCAS-<Decreto
de 29 de abril de 1922- Anprova plantas e perfis
relativos á variante estudada entre as estacas 199
e 390 da linha approvada oelo decreto n. 14.924,
de 30 de julho de 1921 c bem a:=;sim o prolongamento rla mesma linha a partir da rderida estaca
390 até a de n. 818 ........................... .
N. 15. 458- RELACõE1S EXTERiiJOIRES -Decreto de 30
.de abril de 1922- Crêa um consulado honorario
em Bonn, na Allemall!ha ........................ .
N. 15.459 :..._ RELACõEIS EXTERI\ORES -Decreto de 30
de abril de 1922 .Crêa um consulado honorario
em Nurembei"g, na AllemaiJiha ................. ·.. .
N. 15.460- VIACÃ:O E OBRAS PUBLICAiS- Decreto
de 30 de abril de 1922- Approva os pro.iectos e
respectivos orçamentos. na impo1·tancia total dé
184:857$975 (cento o oitenta e auatro eontos oitocentos e cincoenta e sete mil novecentos e settmta
e cinco réis), para a construcção rle 5 ( citlco) desvios e prolongamcnt.o do 3 (f.resl. em rlivor.:;as linhafl
de conressi'io- rla Compan.'hia Estrarla rlr Ferro São
Panlo-Bio, Grande .............................. .
N. 15.461 ->RELM!õE.S EX'fERTORES- Decreto de. 30
de abril rle 1922- Publica a adhesão da Polonia
ao Accl'>rdo Tnternflcional de 1904 para a repressão
do trafico da mulheres brancas ................ .
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N. 15. 462- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 30 de abril de 1922 -Abre. ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 6:200$ para occorrer ás despesas a effe.ctuar, em 1922, com a educação e instrucção dos
filhos menores do Dr. Agtolpho Dutra, de accôrdo
com o decreto n. 4.121, de 3 de setembro de 192[}
N'. 15.-í63-JUSTTÇA E NEG'OCIOS INTERIORES Decreto de 2 de maio de 1922- Abre o credito
e.special de 80:305$871 para pagamento de vencimentos a sub-pretores, .neste exercicio, nos termos
do art. 2° do decreto legislativo n. 4. 447, de 4 de
janeiro ultimo
.............................. .
N. 15.464- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de. 2 de maio de 1922- Approva a planta das obras
hydro-electricas projectadas no rio ·Parahyba, no
Jogar denominado Ilha dos Pombos ............. .
N. 15.405- FAZENDA - Decreto de 2 de maio de
1922- Autoriza o Ministro da Fazenda a emittir
apolices da divida publica inte.rna. do valor de
i :000$, até a importancia de 15.000:000$, para occorrer ·ás despesas rom a execução daR obras de ampliação do p~rto do Rio dtl Janeiro .............. .
N. 15. II66- VIAÇkO E !OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 5 de maio de 1922- Approva projecto e re.spectivo orçamento, na importancia de 44:705$364
(quarenta e quatro contos setecentos e cinco mil
tresentos e se.c;senta e quatro réis), para construccão de um de!lvio de cruzamentos, com posto telegraphico. no kilometro 66.177 sul, entre as estações
de Vallinhos e Teixe.ira Soares. da linha de ItararéUruguay, da qual -é concessionaria a Companhia
Estrada de Ferro S. Paulo-Ri o Grande ........... .
N. 15.467___:FAZENDA-Decreto de 6 de màio de 192--2
- Concede á Companhia Lloyd Industrial SulAmericano autorização para operar em seguros
terrestres e maritimos ......................... .
N. 15.468-JUSTIÇA E NEGOCIOS JNTERIORES.'Decreto de 6 de maio de 1922- Abre ao 1\linisterio
da Justiça e Negocias Interiore.s o credito .extraordinario de 392:000$, para evitar a invasão das
epidemias que reinam no estrangeiro e combater
as que existem ou venham a existir no paiz ...... .
N. 15. 469- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 8 de m.aio de 1922- Approva a planta dos melhoramento~ a serem execnta1los para ampliação
da estação de Ener.enhe de Dentro, da Estrada de
Ferro Central do Brasil, e desapropria, por utilidade publica, os predios o terrenos necessarios,
situados á rua Mano-el Victorino ns. 8 a 14 e de
propriedade de lLuiza Baptista de. Ornellas ....... .
N. ·15.470-VIAÇÃ'Ü E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 10 de maio de 1922- Auto-
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riza a emlseão de apo\loes da diviaa publica interna, do valor de .1 :000$, na lmportancia de
8.000':'Nl0$ (oito mil contos de réls), para occorrer
aos pagamentos dos_ trabalhos de construcção e for~
necimentos a que se refere o decreto n. 15.152, de
2 de dezembro de .1921, e abre o respectivo credito
15.471-FAZENDA-De'creto de. 10 de maio de
1922- P!loroga, por dois annos, os prazos estipulados no decreto n. 12.735, de 5 de dezembro de 1917
15.472- GUERRA-Decreto de 10 de maio de
1922- Abre ao Ministerio da Gue.rra o credito especial de 3. 597:153$032, para pagamento de differenca de soldo aos offieiaes, inferiorêS, graduados
e soldados voluntarios da Patrla sobreviventes. n~o
comprehe.ndidos no art. 23 da lei n. 2.290, de 13
de dezembro de· 191<0...........................
!5 .. 473 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEROIO- Deoreto de 1O de maio de 1922- Concede autorizacão á « Brazilian Hydro-Electric Company, Limited:. para funccionar na Republica.....
15.414 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E OOMMERCIO- Decreto de. iO dfl maio de 1922- Concede autorizàção á Companhia Assucarei:I'!\ Flumin?nse para continuar a funccionar na Republica. . .
·15.475-RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
10 de maio de 1922- Promulga a Convenção de 10
de s~te.mbro de 1919, relativa ao commercio de
armas e munições, e o Protocollo que a _acompanha
·15. 476 -'VIACÃO E OBRAS PUBLICAS - Decretcf
de 10 de ma"io de 1922- Approva os projectos e
respectivos orçamentos, na importanoia total de
114:596$315 ( bento e quatorze contos quinhentos e
. noventa e. seis mil tresenlos e quinze réis1, para a
,construccão de dois desvios de cruzamentos, com
. postos telegraphjros, na linha de S. Francisco a
Porto União, e um na de Itararé ao rio. Uru~uay,
ambas de concessão da Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo.JRio. Grande .................... ·.·.....
15.471'7-VYAÇXO E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de. 1! de maio de 1922- Approva o pro.iecto da
Pont-e sobre o rio Paraná na Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. e o respectivo orçamento, ná
importancia tle 77 4:472$694, ouro. para a superstructurt' nietaHica 'posta em Santos, e réis
2.243:909$181. papel, para as obras de alve.naria...
15.478-JUSTTÇA E NF.GOCIÓS JNTEIRIORESDecreto de 16 de maio dr HJ22 ..L Ahre ao Ministerio
da Jmtiça .o Negncios Interiores o credito extraordinario de 600 :OOO!ll. destinar! o á continuação dos
soccorros que. estão sendo prc~tadM ·ás p0pulações
do Amazonas ................. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.479-AGRJOULTURA. INDUSTRTA E COMMEI\010..,.-Deoretà da 17 de maio de 1922-Con-
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cede autorização á soc~edade anonyma IF. f:!tevenson & Co. para 'continuar à funccionar na· Republica
337
N. 15.·4SO -AlGRICULTUR.A., INDUSTRIÀ E
OOMMERCIO-Decreto de 17 de maio de 1922-Concede autorização á sociedade anonyma c Northern
Camps, Limited >, para continuar a funcdlonar na
.Republica. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338
N. 15.481-AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMEJRCl'O- Decreto de i 7 de maio de 1922- Approva as alterações dos estatutos da Companhia
338
Geral Commeroial do Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . .
N. 15.482-AGRICULTUR.A., INDUSTRIA E COM:MERCIO- Decreto de 17 de maio de i 922- Concede á sociedade anonyma Companhia Lacticinios
Alberto Booke autorização para funccionar e approva os respectivos .estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
N. 15.483-a!AZENDA-Decreto de 17 de maio de
1922- Approva as alterações feita;:~ nos estatutos
da Companhia de Seguros L!oyd Sul-Americano. . .
339
.::-;. 15.484-'FAZENDA-Decreto de 17 do maio de 1922
-Abre ao l\1inistl'J'io da Fazenda o credito de réis
150:000$, para attender ás despesas a effcctuar com
os estudos concernent.es á ligação .das linhas ferreas
e telegraphicas do Brasil com as das Republicas
do Paraguay e. ~a Bolivia ..................... ;.
339
N. 15. 485 -RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
17 de maio de 1922- Crêa um consulado honorario em Casa Branca, Marrocos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
N .15. 486- RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de 17
de maio de 1922- Crêa um Consulado honorario
em Altona, na Allemanha.......................
340
N. 15. 487- RELAÇõES EXTFIRIORES - Decreto de
17 de maio de 1922- Crêa um Consulado honorario em Leria, na 1Republica Portugueza. . . . . . . . . . .
341
:.\. 15.488-FAZENDA-Decreto de 19 de maio. de
1922- Autol'iza o ministro da Fazenda a emittir
apolice.s da divida publica, até a importancia de
450:000$, para occorrer 1ás despe.sas de construocão do ramal de Angra dos Reis a Barra Mansa, da
Estrada de Ferro 'Üeste de Minas. . . . . . . . . . . . . . . .
3H
N. 15.489-AGRICULTURA, IN'DUS'l'RIA E CIOMME'RCIO- Decreto de 20 de maio de 192:2- Declara sem effeito o decreto n. 15.056, de 19 de
outubro de 1921, que Ímpoz a pena de caducidade
á carta patente n. 9. 769, de 28 de novembro de
f 9 i 1) concedida a Oliveira Simões & Comp., para a
invenção de «uma bebida re.frigerante, denominada
- Guaraná ef(ervescente :1>.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
N. 15.490- VIAÇÃIO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 20 de maio de 1922- Proroga novamente os
prazos fixados para conclusão das obras de con. lltrucção do. novo edifício para a estaçãQ da. Estrad~
1
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de Ferro, do Paraná, em·. Antonina, e das obras com.plementarM de que carece a mesma estação. . . . •
N. 1.5. 491 - GUERIRA- Decreto de 22 de. maio de i 922
-Extingue as escolas de 2• linha. . . . . . . . . . . . . .
N. 15.-492-IGUERRA-Decreto de 22 de maio de 1922
-Dissolve as diversas unidades do Exercito de
z· linha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E CO.MN. 15.1!93-AGRICULTURA, INDUSTRIA
MEROI.O E VIAÇ.W E OBRAS PUBIJICAS - Decreto de 23 de maio de 1922- Autoriza a contractar com a Usina Queiroz Junior, Limitada, com
séde no Rio de Janeiro, a continuação da exploração, em Itabira do Campo, no Estado de Minas
Geraes, sem privilegio, de uma usina para a fusão
de minerio de ferro, fabricação e laminação de aço
pelo processo de altos fornos a carvão de madeira,
fundição de ferro e aço, com aproveitamento dos
sub-productos, de accôrdo com o disposto no decreto n. 4.246. de 6 de janeiro de. 1921...........
N; 15. 49-í'- VIAÇÃO E (ÜIBRAS PUBLICAS - Decreto
de 24 de maio de 1922- Abre ao .1\linisterio da
fViação e Obras Publicas. o credito especial de réis
HO:·OOO$, para pagamento a Nicola Vc.rlangieri &
/Filhos, de subvenção ao se.rviço de navegação interna do Estado de Matto Grosso, durante os annos
de 1909 e 1912.................................
N. i 5. 495 -FAZENDA- Decreto de 24 de maio de
1922- Autoriza o ministro da Fazenda a emittir
apolices da divida publica interna, até a importancia de tres mil contos de réis, para occorrer a
de 1909 c 1912................................
N. 15.1.96-FAZENDA-Decreto de 24 de maio de.
1922-IRevo.ga o decreto que.concedeu autorização
á •Companhia de Seguros «Real Otorgada ~ para
funccionar no Brasil e cassa a respectiva carta
'Patente.. t •••••••••••••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • •
N. 15. 497- VIAÇ;\.10 E OBRAS PUBVICAS - Decreto
, de 30 de maio de HJ22- Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia de 16:410$929,
para a construcção de um embarcatlouro de animaes
na estação de. Bartyra, situada no ramal federàl de
Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana. . . . . . . . .
N. 15.!,98- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 30 de maio do 1922- Torna extensivo á Estrada
de Ferro Rio do Ouro o regulamento dos trans..:
portes e do tele.grapho, approvado ·pelo decretou. 10.204, de 30 de abril de 1913................
iN•. 15.499- GUERRA- Decreto de 31 de maio de
1922- Extingue a inspectoria do Ensino Militar. .
N. 15.500- GUERRA- Decreto de 31 de maio de.
1~22- Approva o regulamento de Pontes de Circumstancia ..•.••••••.•.•.............•.....•.... : • . .
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N. 15.501--,GUERRA.......:..Decreto de 31 de maio de 1922
. -Altera o plano de uniformes para o ExeJ'cito na
parte relativa ao bonnet americano das praças
do pret ............. ·.· .......................... , .. 352
N. 15.502 -•G'UER:RA-Decreto de 31 de maio de 19'22
- Rectifica o quadro de officiaes me.dicos do
Exercito, approvado por decreto n. 15.230, de '31
de dezembro de 1921 .................... ·...... .
352
N. 15. 503 -FAZENDA- Decreto de 31 de maio de
1922 - ,i\.pprova a nova tabella dos vencimentos
annuaes' dos empregados da Caixa Economica e
353
Monte de Soccorro do Rio de Janeiro') ........... .
X. 15.504- RELAÇõES EXTERIORES- Decreto Je 31
de maio de 1922 - Crêa um Consulado honorario
'em H.iga, na lR.epubHca da iLettonia .............. .
354
N. 15.5'Ü5-JI.ELAÇõES EXTERIORES-Decreto de 31
de maio de 1922 - Reconhece a Independencia do
354
E.gypto c a fórma monarchica do seu actual governo
N. 15.506- RELAÇõElS EXTERJORES -!Decreto de 31
de maio de 1922- Promulga o Tratado de Extradicção entre o Brasil e o· Perú .................•
354
N. 15.507-iFAZENDA-Decreto de 6 de junho de
1922- Concede autorizacão para funccionar á
1Companhia de Se.guros Stella e approva, com modificações, seus estatutos ...................... .
363
• N. 1.5. 508- VIAÇÃ!O E 'OBRAS PUBLICAS - Decreto
de G de junho de 1922- Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia de 47 :451$418,
para a construoção de. um novo edifício destinado
á estação Candido Motta, do ramal federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana .......... .
364
N. 15. 50!}- V'IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 6 de junho de 1922- Proroga por 10 (dez)
mezes o prazo marcado para « The Great \Vestern
of Brasil Railway Company, 'Limited » executar a
coh;,;lrucção de todas as obras cujos projectos e orçamentos foram approvados pelo decreto n. 15.288,
de 16 de janeiro do corrente anno ............•..
36.5
N. 15.510-'\liAÇÃü E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 6 de junho de 1922 -Manda contar, da data do
registro do contracto cel.ebrado com a •Companhia
Radiotelegraphica Brasileira, para installar e trafegar estacões radiotelegraphicas ultrapotentes, o
prazo fixado na clausula V do mesmo contracto e
o proroga por seis mez.es ...................... .
N. 15.511- FAZENDA-Decreto de 7 de junho de
1922- Autoriza o Ministerio da •F'azenda a emittir
apolices dá divida publica interna, até a importancia de 7. 500 :000$, destinadas a custear a construcção de um edifício para a Camara dos Deputados ..
3615
N. 15-512- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 7 de junh~ de 1922- Concede á sociedade ano-
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nyma Mo Call & Go., Llmited, autorização para
, func~lonar na ~publica ....................... .
N _; 15.5!3 -FAZENIDA-Decreto de 7 de junho de
1922 -•Concede ao Banco f'rancez e Italiano para
a Amerioa do Sul (Banque Françatse ot Italionne
pour l'Arnérique du Sul) autorizaç.ã.o para abrir
agenoias .em S. Manoel, Amparo, Franca e Itapetl.ninga, n·o Estado de S. Paulo, o Rio Negro, no Estado do Paraná ............................... .
N. 15.514-Não foi publicado.
N. i5 ..515 -ll.E~OES EXTERIORES - Decreto de
7 do junho de i922- Crêa Um consulado honorarlo em Baden-Baden, na Allemanha ............. .
N. 15.516-Não foi publicado.
N. 15.517-GUERRA-Decreto de 10 de junho de.
i 922-Altera o regulamento . da Escola de Aviação
·Militar ......................................... .
N. 15.518-FA.ZENDA-:Qccrcto do 13 do junho de
· i 922- Estabelece .medidas que. pr-ecisam a responsabilid-ade pelo desvio de" mercadorias conWias em
volumes desembarcados com indícios de arrombamento ou violação ............................. .
~. i5.519- FAZENDA E JUS'riCA E NEGO CIOS -INTERIORES - becr.eto de. 13 de junho do 1922 Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito de 6.000:000$, e autoriza o da Fazenda
a enlittir' ap-olices da divida publica interna, até a
importancia nooessaria para custear em moeda corrente as desposai! do construcção de um edificlo
para a C_amara dos Deputados ... , ............. .
N. i5. 520- VIACÃlO :E! lüfHI.AS PUBLICAS - Decreto
de 13 de junho de 1922- Approva o orçamento,
na importancla de $823. 5i2 (oitoce.ntos e vinte tres
mil quinhentos e doze dollars), 107 :511$50{} (cento
e sete contos quinhentos e onze mil c quinhentps
réis), ouro, o 164:057$900 (cento o sesse.nta e
quatro contos cincocnta c sete mil e novecentos
réis), moeda papel, para acquisição de 17 (de.zesete) locomotivas, destinadas ás estradas de ferro
arrendadas á Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro •........ ; ...... ··.··············· · · · · · · · · ·
N. i5. 52 i - V'IACXO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 13 de junho de 1922-tManda addicionar a ímportancia de 61:H$67.2 (seiscentos e oitenta e um mil
se.iscentos e setenta e dois réis) aos orçamentos das
novas installações a serem construídas em Conceição da .Feira, para os serviços da rôde de viação
ferrea federal da Bahia; c proroga o prazo fixado
para conclusão das obras de construccão das
mesmas ins t:illações ............................ .
N. 15.522- VIAQA.O E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 13 de JunhQ de Hl22 ~ Approva o projectq e ~e~

PagF.

367

368

368

369

372

373,

373

374

DO PODER EXECUTIVO

XXXIII
Paga,

N.
N.

N.

N.

N.

N.

N.
N.

N.
N.

N.

spectivo orçamento de. illuminação dos armazens e
dos trechos de cáes em trafego do porto da Bahia
15.523-GUEJRRA-Decreto de 14 de junho de
1922- Approva o regulamento .para as inspcccções do Exe.rcito ............................. .
15.524-FAZENDA-Decreto de 14 ele junho de
1922- Approva o regulamento para a arrecadação
e fiscalização do imposto sobre os vales para acquisição de brindes ............................... .
15.525-FAZENDA-Decreto de. 14 de junho de
1922- Approva as alterações feitas nos estatutos
da Companhia de Seguros Confiança ............ .
15.526 -JUSTIÇA E NEGIOIQJrOIS INTEniiORES Decreto de 15 de junho de 1922- Abre ao Ministerio da Justiça .e Ne.gocios Interiores o credito extraordinario de 200 :00·0$, para defesa ~anit.aria dos
portos e para combate a epidemias que existem
em varios pontos do paiz .... ,, ................. .
15.527- VIACÃ\0 E IODRAS .PUBLICAS - Decreto
de 17 de junli'o de. 1922 - Approva o proj.ecto e respectivo orçamento, na importancia de 10:.482$256,
para a construoção de um triangulo de reversão na
estação de S. Bento, prolongamento da Estrada de
Ferro Bahia· e Minas .......................... .
15. 528- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De.crcto
de 21 de junho de 1922- Approva o traeado da
variante de Poá á 5' Parada, no ramal de S. Paulo,
da Estrada de Ferro Central do Brasil .......... .
15. 529- RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de 2t
de junho de 1922- Crêa um Consulado honorario
em Marsala, no Reino da Italia ................. .
15.530- RELAÇõES EXTERiiOIRES- Decreto de 21
de junho de 1922- Promulga a Convenção •Internacional para a protecção das obras literari~s c artísticas, assignada em Berlim, a 13 de novembro
de 19ü8 ....................................... .
15.531- VIAÇÃIO E OBRAS PUBíLICAS-Decre.to
de 21 de junho de 1922-Emancipa o nucleo colonial Apucarana, mo Estado do Paraná ......... .
15.532- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 24 de junho de 1922- Approva a planta c o
memorial descriptivo indicando a travessia das
Iin'has telephonicas da «Rio de Janeiro and São
Paulo Telephone Company », nos limites do Estado do Rio de Janeiro com o de Minas Geraes ...
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15.533~FAZENDA

E JUSTIÇA E NBGOCJlüS INTERIORES- Decreto de 24 de junho de Hl22Approva o regulamento para o «Fundo Espe.cial »
destinado á construcção o manutenção de leprosarios, a cargo do Departamento Nacional de Saude
Publica ....................................... .
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N. 15.534- JUSTIÇA E NE!GQICÍOS INTERIORESDecreto de 25 de junho de 1922- Abre. ao 'Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de 30:000$, para auxiliar a construcção
do edifício destinado á séde do Instituto Arche.ologico e Geographico de Alagôas ............... .
N. 15.535-JUSTIÇA E NEGOOTIOS INTERIORESDecreto de 25 de junho de 1922- Abre ao Minis terio da Justiça e Negocias Interiore.s o credito especial de 100 ;<000$,· para auxiliar a construcção do
edificio destinado á séde do Instituto Geographico
e Historico da Bahia, na capital desse Estado .....
N. 15 ~ 536 ·-GUERRA- Decreto de 28 de junho de.
1922- Approva o regulamento para administração
dos corpos de tropa e estabelecimentos militares ...
N. 15.537- GUERRA- Decreto de 28 de junho de
1922- Approva o regulamento para o rancho da
tropa ......................................... .
N. 15.538-GUERRA-Decreto de 28 de junho de
1922-It:ectifica o decreto n. 15.235, de. 31 de deze.mbro de 1921 ............................... .
N. 15. 539- iV'IAÇ;\JO E !OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 28 de junho de 1922 -Declara provisoriamente
assegurada a propriedade das invcncõcs que forem
·exhibidas· na Exposição Nacional de. 1922 ...... .
N. 15.540- VIA(ilÃO E iOBRAS PUBLICAS- Decreto.
de 28 de junho de 1922- Concede autorização á
« Société Anonymc Etablis&cments Emile Laport et
·Compagnie » para co'ntinuar a funccionar na Republica, sob a denominaqão de. « Exportation-Im'POrtation, Etabliescmcnfs Emile {Laport et Cio.,
société anonyme » .............................. .
N. 15. 5H - VIIAÇÃIO E OBRAS PUBI1TCAS- Decreto
de 28 de junho de 1922 - Conoede a Felix de
Morae.s Salles autorizaçã.o para organizar a Companhia Commissaria e Exportadora de S. Paulo e
approva os respectivos estatutos ................ .
N. 15.542 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMUERCIO -Decreto de 28 de junho ·de 1922- Abre
ao Ministerio da Agricultura, Indnstria ,e Commereio o eredito de 1. 500: 0()101$, em apoliees ao portador, do juro de 5 o/o, para a continuação da exploraeã:o, em Itabira .do Campo, no Estado de Minas
Geraes, sem privilego, de uma usina para fusão de
minerio. de ferro, fabric-acií.o o laminação de aço, etc.
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N. 1 Z. 397- AGRJCUL'I'URA, TNDUR'I'RIA E <COM'MERCiiO - Decreto rle i!l de fevere.iro de i9H7 ·Concede autorização a Gracp, & Comp. para con-

tinuar a funcoionar na Itrpublica_... . . . . . . . . . . . . •
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N. 15.641- VIAÇÃO E OBRAS PUBIJIGAS - Decreto
de 21 dEi janeiro de 19·21 - Approva as plantas e
resp,ectivos mtçamentos, na importancia total de
H :666$147, para construcções em diversas estações da Estrada de Ferro Sorocabana.........
N. 14.818-'WAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 21 de. maio de 1922- Declara .que ficam desapropriados os predios ps. 52 e 54 da rua do Commercio, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte ....•...................•..... ;. . . . . . . .
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D.EUHE'l'O N. Hí.23\J -

DE

3 ug

J,\NJWto 1m

1\):!:!

Llln·e ao .Ministerio âa l<'a:tenlta, o credito especial de réis ·
21 :435$027, para pagar o que é devido ao capitão, c};.'J
fragata pharmaceutico Jogr' Estcvrs da Fra11~~a Píntu, em'
JWI'a u c.rcrciciu de 1.'121.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1 • do doerei o IPgis!al
tiyo 11. 4. 442, de hoje datado:
Hesolve abrir, a,a Ministerio da :Fazenda, o creu i Lo especial de 29 :-í35$027, para occorrer ao pagamento do que é
. devido ao capitão de fragata pharmaccutico .José J<:stcvcs
da Fran~·a Pinto, em virtndc de sentença judiciaria.
H.io de Janeiro, 3 de janeiro de 1922, 101" da Judupcndeneia e 34" da R~publica.
'
EPITACIO PESôUA.

Homm·o Ba1liisla.
DECRE'l'O N. 15.·240-

DE

3

DE JANEinO DE

1922

O(l Ministel'io da Pazenda, os cl·cditos de 280:000$, ouro,·
c 100:000$, papel, supplementares á verba 29", «Reposir:fies e restituições», do m·çam•·nfo rfo 111 r:s mo 111 inisteriu
para o cxe1·cieio de 1921.

.1 hrc

d l're,;idcute da llepublica dos .b:sLados lJui•ius du BrusiT,
1;"audo da autorização çontida no art. !lli, n. 1, dw le.i numero ·Í. 211~, de G de janr-iro de 1921, e f.endo. ouvido o. Tri.lmnal de Contas na fórnw do disposto 1111 n. IX do ai-f.. 32
do regulamento baixado ('Oll1 o decreto 11. 13.868, de 12 de
l~nyeuÍLro. de 191 9; resolve' ahl'ir, u,o ·Ministerio da Fuzeudu, os~·
• 1 rJdifo:-; de 280:000$, ouro, e. J00:000$, papel. supplcmentares
:'L verba 29",. «HeposiçõeR e restituições», do pr(;amneto do
:uwsmo ulil.)i~terio para o exercício de 1921.
!tio de .Janeiro, 3 de janciJ'O de 1922, 11ll" da lnderle.nd••Jwia P :11° da HPpnblka.
EPl'l'Al:lO l'ESBÔA.

Homel'o Baptista.
Leia dft 1982 -

Vol. 11

_IDECRETO N. 15.211 ,.....,

DE ~ DI:; JANEIRO P~

1922

!Âbre ao Minlste1·io da Justiça c Ncaocivs lnterioJ·cs o credita de 4:193$750, .supplenicntar á ve1·ba 8• do a1·t. 2• da
lei orçamentaria de W21, para pagamento '~ /tmcciona• ,c_ios da Camal'<c dos Deputadqs~

• lO llresiJcnlc da Ucpublíca Llos BsLados üniuos u•J
llí•nsil, usando da autprização concedida pelo art. 1o do do--. ·ereto legislativo n. 4.446, desta <lata, resolve abril' no 1\lipisterw da Justiça o Ner;ocios Interiores o credito de I'éis
-1:193$7·50, supplementar á verba s• do art. 2° <ia lei orCJamentaria de 1921, para occorrer aos seguintes pagamentos:
250$000, differenc;a de addicionaes de 15 % para 20 o/o sobre um ,conto de réis . que recebe o official José l\laria Bello,
de 1 de agosto a 31 de dezembro de 1921; 1 :920$•000, gratifi. eaolio adclioional de 20 o/o sobre os vencimentos annuae3 du
9:600$000 a que tem direito o chefe da sub-secção de Policia da Secretaria Lucas Ferreira de Sallcs, de 1 o~_lo janeiro
de 1921 a. 31 de dezembro do mesmo anno; 1 :0.&0$000, gratificac;ão addicional de 15 o/o sobre os vencíinentos annuacs de
'7 :200$000 a que tem direito o tachygrapho supplcnte Joãc
Ribêiro Mendes no período de 1 de janeiro de 1!:!~1 a 31 de
dezembro do mesmo anno; 7'00$000, ao auxiliar da Secreta-ria Angelo Lazary de Souza Guedes, nomeado interinamente
terceiro official, durante os mezcs de novembro c dezembro de 1921; 24a$17'!JO, para pagamento de accrescimo .de vencimentos (íncluse gratificação uddicional), no perwdo t.l.e
22 de novembro a 31 de dezembro de 1!J21, ao f'ccrrlario t.la
· Presidencia d:t. Camarn. dos Deputados.
Rio de· Janeiro, 4 do jancirQ de 10~:!, 101", da. lw.kpcn.çlenciu e 34. • 5fU

D~O

R~ publica..!.

N.

:!~~!?t2 ~- llE lt !JE JANElll() OE i!J22

~iH·c- ao

Ministf:rio drt Justlçu. o Nea:•ciu,~ IntCi'ÍOl'~S ~) crediff
cspPcial de 5'1 :607$310, para }Jagamcnto ele fll'ati(icOI)ão
adàicional a diversos {uncciona,·ios do corpo tachyy1'fl1)hico do Senado Federol. con·cspondentc oos W11Ws d··
·1917 (1 1920.

'O Pre::;i.dettlc da Ucpullliea tios J•:;;l:uln~ Unidos ~J•)
Brasil, usando da autorizat;ão concedida pelo ar!. ~u tio decreto legislativo 11. 4.44u. uesw data, resolve abrir ao 1\linisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito espooial <.lu
.;a :OOi$310, para pagamel'lto ·de gratificação u<ldicional a ui-

4CTOEt Do POP!R 'l!:XECUTIVO

\rersos funceionarios do corpo tacbygrapbico

do

Senado Fe..
dcral,. correspondente aos annos de 1917 a 1920.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1922, 101" tln Indet>en-

dencia

o 34" da Republica._ · · ·

EPITACIO PESSÔA.

Joaquim. Fe1·reira Chaves.

DECRETO !\. 15.2!3 -- D~ 1

DE

J.\~EIRO tm 1022

;.J.bre ao Ministcrio da Justil;a e Negocias lnteriore~ o credito

extrao1'dina1·io de 200 :000$, a[int de soccorrm· a população de 1'a1·ios 1nunicipios do E$tado de Sergipe, prejudicada cont temporaes que alli desabaram, para .occo1'1'8l'
a despezas com tratamento de doentes pobres, impaludados, em Aquiraz, no Ceará, c para auxilias identicos
que se tm·nem neecssa1·ios a esses on a ottt1·os 1Jontos clJJ
:tJaiz.

U Prasidente da ltepublica llos Estados Unidos .Uo Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos tcrmoB do n. III,
§ 2°, do at•t. 30 do regulamento approvado pelo decreto nu ...
mero 13,8&8~ de 12 de novembro de 1919, resolve, á v~sta.
da disposição contida na parte final do § 4°. do art. 4•, da
lei n. 589, de 9 de setembro de 1850, abrir no Ministerio da
~Tustiçn. e Negocias Interiores o 'credito extraordinario lltl
200 :000$, afim de soccorrer a população de varios municípios
do Estado de Sergipe, ,grandemente pre.iudicada com os' ultimas temporaes que alli desabaram; para occorrer a de'ipezas com o tratamento de doentes pobres, impaludados, em
Aquiraz, no Estado do Ceará, e para auxiliQs idcnticos que
se tornem nccessarios a esses ou a outros pontos do paíz.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1922. 101• da Indepenôcncia e 31.0 da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

1 Joaquim Fen·cira Chaves_,.

DECRETO N.

15.24~ -DE

<i M

JA."'EIHO

nr. !922

~iu~oriza

a emissão po1• anteCipação de receita, (le bilhetes .
do Thesouro aié a import11ncia de lill m.il contos de réis
durante o exercício de 1922.

() Presidente da Republica dos :Estados Unidos do Brasil usando da autorização contida no n. I, do art. 2° da lei
n.' 4. 440, de 31 de rJezembro do anno pt'Oximo findo, decreta:
Art. f. ° Fica o ministro da Fazenda autorizadll a emitHr, como antecipação · d.e receita, no exercício ~e i922, bi_lhetes dQ Thé!louro Nac10naJ, até a somma de cmcoenta m1l

uç

co!lt.ps
réis. {5~ •.Ooü :OUO$) 1 ql\e se~·ã9 res~:ra~uúos aLé o fim •
dl1 mesmo exCJ;-I.liclo. . ·
·.
.
.
.
Art. 2. 0 ·Hevogiun-se ~-dlsposiçõ~;;:l em euulrario,' '·
·. · Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1922, 101' da' 1ullepeu..·,
denCla e ~4o ua 1-tepublica.
·
ENTAC.IO l'ESSÓA,

HomCl·o Baptista.

DECRETO N. 15.245Pf.OJ'Ofla por

· '
U

Djj;

4

UE JANElllO DI!'

W22.

dota annos · o prazo ae que trata 9 ifeàetu
n, I 3; 960. de .2 dt janeil·o de 1920
i
l

l't·e~i-denLu

Lia llepuLl1ca

liu~ J~:;Ladu~

L JJ i du~ du 1\t'll::>il.

usándo da am.orizacão contida no n. Vlll du art.

2" da' lei

'4. 446, de 31' de dezembro do anno pr11.ximo find". res<?lve
jli'OIOgar por mais dous annos o pt·azo que o decrl'to 11. ·13. UGL'>,
d~ 2 de janeiro de 192.0, estipulou pa1·a a sn>Open~ão do t.row.
por ouro, das notas da ·Caixa do Cunver~ão, com cxcepcão du .
tf'Q~.P ·feito, por orden1 do Governo, para attender, apenas, ao::;
· oi\éurgos da divida externa da União.
· · · ·
· ,. 1 'l\i~ de Janeiro, 4 de janeiro de 1\J:!:!., 1011o da lndepeu4~14 e 34°. da Republica;
·li.-

El'tTALUo

'''w~:;uÀ~

llomeru JJaptislu.

~qncede

iltn~ão de. dil'eitos ac unp01·tação Juu·" 1:ousumo r:
_,;cpeáietJte lís {ructas frescas de 1H'occ·IC/II:in d(( Repu•blicá Argentina.
·

O Presidente da RepuLlica du;; .L<;sLadu3 Uuidu:-; du Bra:;il,
usando da autorização contida nu art. 57 da lr;i n. 't. 440, de
31 de dez,embro do anuo proximo findo, decreta: .
'
.' .
'
.
'
Art. L" As frucLas frescas do lJl'Ol\Pdéuei,, da lter)ubliea
AtaenUna•gqerão da isenção de dir\'ifns d .. inl{"Jrhu;ãu vara
.consumo e expedienle.
. · .
.
·
Art. 2." H.evogàm-se a;;, diRpúsir.:-ú•~;; ''lll. ':-"nl rarill.'
1
llio de Janeiro, 4 de jaucíl'o '.k Hl·~·!, IUI · da lndew·u)

dencia e

34;,

da

~

-

RepubU·~~

l•:Pll'AL:lll

I, ]!;::;::;(>A
\

Home,·n BliJ!Ii.l'lu..

.Ar.1'0S

no

rntll~i1

'
DECRETO
N. ~t5.247-

DE

r~ li:tlt JTJVo

4

ÔE .lANEillO DE

1922

Concede redtteçl1o. de llireitoB de :importação ~ alguns a't-tigot de
·

.

profJedeneia belga

·

v

Presidente da Republica dos Estados. UnidoR do Brasn.
nsando da, autorização constante do artigo 6-l da lei n. 4 .HO,
rln :H de dezembro do anno proximo lindo, decreta:
··Art. 1. • No· corr-ente exercicio, os artigos, abaixo mencionados, de producção· da Belgica gosarão, nbs direitos de importn~~ão para consumo, da reducção de 20 %: balanças, caixas fri. gorificas, cimento, espnrWhos, manufacturas fie borrMha do
artigo t . 033 da 'fnrifa, pianos, tintas do 11rt.igo 17:1 da Tttrifn.
r•xrepto tintas para esc, rever e vernizes.
Art .. '3." Revogam SI\ as disposições em eonfrario.
Hio de Janeiro; /1 dl\ janriro doe 1.9~2. HH" 1la Tndépendflllrih 1\ 3 'r" tia Repnhlicn.
EPITAC!O PESSÔA .

Homero Bnptista.

T)ECR~TO

N. 15.248 -

DE

4

DI!: JANinl\0 DI!

t92!

Crmcrrf" 1'erlurc11o d~ -direitos de ·importaqllo n n1rmmr
de prorlucção nnrte•americann.

(lrtirrn~

. ,
O Presidente da Republica dos Estado!'! Unido~ do Brasil.
nsf}ndo da autorizacllo contida 'no art. 84 cin lei n. ~. uo,
ue .31 de dez~mbro dO> anno proxlmo findo,

Decreta :
Art. 1." No corrente exercicio, os artigos abaixo menf'ionados. de produce1ío dos Estados Unidos da Amerioa do
Norte. gozarão. nos direitos de importaeão nara eo_nsumo, da!'!
se:zuintes reducc~es.: de 30 flf,, a farinha de trigo; de 20,:,,
0 leite cnnrlen~ado ; as manufadtnras de borranha do artigo
'1.033 da Tarifa:· os relogios; as UntM do art. t73 dR Tarifa. excepto tinta para escrever ; os vernir.es ; as maohinas de escrever ; , as caixas frigorificas ; os pianos : as balancas ; os moinhos de vetlto ; o cimento : os espart.lthos ;
as frucfas seecas ; a mobilia eseo18r e as •secretarias.
Art. 2.• Revogam-se as disposiç~es em contrariq.
Rio de Janeiro, -i de janeiro de t922. 101• da IndependPnr,ia e 34• da Republfea . .
EPITACIO PBS.,A.

Bomno

Baptflta.

·

AOT09 00 PoDER ,EXECUTlVO

I>ECRETd l"J, 15.249;.....:. DE 4 DE

JANEJRO

DE 1922

os estudos do mmal ferrco de Limoei1·o, passa~ul.~
· · , por Bom Jardim, no Estado de Pernambttco, com, fl ~:Tl.·
tenção de 38 kilometros e 400 m'f!tros,

lAwrot·a

O Presidente .da Republica do.; Estados Unidos do Brasil',
attendcndo ao que propoz a Inspecloria Federal de Obras
contra as Seccas, der.reta:
Artigo unico. Ficam approvados os estudos procedido3
. pela Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas do ramal
áerreo de Limoeiro, paiSsando por Bom Jardim, nG Estado do
.'Pernambuco, os quaes partem do fim do trecho já concluído,
da estrada de rodagem q4e a mesma inspectona tinha em
Clon.struccão entre Bom Jardim e Umbuzeiro, com o desenvol ...
· v~mento de J •920 estaca~. on sejam 38 kilometro1> e 400 me--4
~os.

Rio de .Janeiro, 4 de janeir()
dencia e 34" da ReP.Ublica.

rl~ i922, 101"

da tndeperi_.,

EPITAClO, PESSÔÃ.

/., Pir_NJ do

DECRETO N ,- t 5. 250 -

DE 4 DE .1.\NEIRO DE

>Rio~

'

1922 '

iAb1•e ao Ministe1•io da Ag1·icultum, lndustria c Comme1·cio ii
'
credito, em titulos da divida publica, de .SOO:OOO$ para
emprestimo á Companhia Norte Paulista de Combusti-..
veis, destinado á construcção de ttm l'amal {erreo ligando
as minas de lignit() da mesma companhia á linha da Es4
trada de Ferro Central do Br~sil e é installacií() em SW18
1tsinas de ttm s·eccad01·.
·
·
·
· O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
·tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do § 2o, n. III,
do art. 30 do reSpectivo regulamento, e de accôrdo com o
decreto n. 12.943, de 30 de março de 1918, revigorado pelo
dooreto legislativo n. 'L246, de 6 de janeiro. de 1921, resolve
abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o
credito, em ti tu los da divida publica., de 400 :000$, para empre-sUmo á Companhia Norte Paulista de Combustíveis, desti~
·na4o á construcção de um ramal ferreo ligando as minas do
·lignito da mesma Companhia á linha da Estrada de Ferro
Central de> Brasil e á installacão em ::;nas usinas de um ~cccador.
·
, Jlio de Janeiro, -i de janf'il'o rio Hl~:?. to I" da Indcpen ..
dencia e 34° da Republira.,
EP!TACIO PESSÔA.

Simúe8 Lop,.s ,_

AOTOS _DO PoDtm EXECUTI\'I'l

DECnETO N. J5.251

-DE

5

1

DE JANEIRo DE

f!l2?

1\ln·e ao Ministe1'io das Relaçoes Ea;teríorell o credito ·especial
de 12 ;~00$, papel, e de 4:162$963, oy,~o, para pagamento
ao maJor C()rr€a do Lago e no rn~nt~w rir. rorl'Pfa. T,?tiZ
.1ntl·nn df' Mcncostm Graça.
~

,

O P~·esidenle da Republiea dos Estados Unidos do llra:;iJ;
nsondo da autorização concedida pelo decr!'to n . .'f. -15::>, de r;
'te janeiro de 19122, decreta:
Artigo unico. Fica aherto ao l\linisterio dar- Helações E~
f.criores um credito especial de doze contos o seiscentos mil
réis ( 12: 600$), papel, e de qaatro contos cento e sessenta n '
·dous mil noveccntõs e sessenta, c tres réis ( 4:162$963), ouro,
para pagamento de .gratificações devidas ao addido militar
major Manoel Corrêa do Lago e ao capitão oe corveta Luiz
Autran de Alcncastro 'Graça, a saber: 12:600$, papel, 10 de
l: 234~3-4, ou 2:081$481, ouro, ao primeiro; e ;~: 231-3-4, ou
2:081$481, o mo, no segundo, rcYogadns a c: dispoc;it::õr.c: rm ronfL·nrio.
ri~

Rio de Janeiro, 6 do jnnf'iro
e 31~. rln. R('publlca •.

oc

·
1022. 101" •la lmlcprndon.~PITM:IO PEBSÔ,-\.
;\~I'I~N/n ifr01'f)11t'.~.

DECHETO ); . 15. 2:)~ ---

IJB (j

OE

J .\:'>EIIHt DE 1!)~2

rnnsidcl'a sem e((eito o dccl•cto n. 15.032, de .S de ozthtbm.

de 192J, que de.sapl'opriott po1· utilidade 1mblica uma pedreira situada na fazenda «Ribeirão da ilfatta», municipin
,. comarca do Rio das Velhas, Estado de Minas Gr1·oeg,
])CI'icnccntc a. Joaquim Machado de i.llagalhtii'S,

.

O Presidente da Republica dos Estado's Unidos do llrasil.
()l)nsidcrando que· o immovel de que trata o decreto n. 15.032,
de 4 do outubro de 1921, é o mesmo que n União explora e de
quo eEtá. de posse, ha mais de 30 annos, por cffeito do deereto n. 495, de 25 de agosto de 1891;
Considerando que o accórdão n. 1. 67:i do Supremo Tribunal Federal, de 29 de abril de 1914, declarou effectivnmente desapropriado e incorporado aos proprioc; naoionaoo o
·1·cferido immo.-cl ~
Decreta:
Artigo noico. Pica ~em ef.feito o decreto ti. :1.5. 032, de
'l de outubro de Hl21, que desapropriou por utilidade publica
uma pedreira pertencAnf.e a Joaquim Machado de Magalhles.
!-lif.a na fazenda "'Ribeirão da Malta>">, município e comarca do
llio dns Velhas, Estado de Minas Geraes.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1922. f o1" da Independc.ncia c 34" da R&publicn..
EPlTAClO PESSOA ..

J, Pire.~ do

IHa.

AÓTÓS DO PODER EXECUTIVO

bt<Jcitki'ó N.

15 . 253 -

nE

1 o E j-ANEIRo nB t 922

n, 4.440, de
-31 de iltJttntbtlo do anno findo, qtte orça à receita da

· (]tJ.,t'i11e úm tngano tom que (oi publicadtt. a iei
Republica para o e:rercicio de 1922 . .

O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil, rm vista- da communic:tção feita pela Mesa da Camara dos
Deputados, em mensagem de 6 do corrente mez, enchminhada
ao Ministerio de Estado dos Negocios da FazenDa com o officio do 1" _qrcre-tario ria mesma flnmm·a soh n. !l, da referiria
dat.a:
FaÇo saber que a lei n. 4. HO, de 31 de dezembro do anno
pNJ:timo findo, que orça a llecllita da Republica pata o exerrir, in dP 1!l22.. déVê s!lr ex-ecutaria com a seguinte oorrecção:
·.No á !'I.. 49 ~ Ond~ se rliz: "xarQue exportado a partir d<•
· jânriro ~1e 1920"; dign-s11: "xarq1111 exportado a parte· de janfliró do 192!".
Jlio ·rlQ Janeiro, 7 de janeiro dl' 1H2i!. 101." da Indepf'n-(fenrin n'
da nepnhlica
EPITACIO PESSÕA.
Homero Baptistc..

:w

o

n-,;;cnF.Tn N. 1;;. ?.;)4 - -

NÃn FOI

nF.r:nETO N. i!l.2;;;;--;----- n~-: 7

111:

Pum,wAno

.T\NEmo nE l02?

Abru ao Mini.~tet'io

da Viação e Obras Pnblicas o Credito dr?
stlpplementar á ?Jm·ba ,'/• «Teleqraphoa-. do ar. ti11o lU dá lei n. 4 • .2-f.8, de .fi de _janeiro de /9!1; desti'urdo ri rt.rdtJ.íRir,úo de mnlr'1'in~ JWI'a o. /lr>Jirt1'fi.ção fi-el'al.
dos Telegraphos.
'
O PI.'Asldent.e da Republiea dos E>:1Rdo~ TTnidos rio BrnRit,
nsaildo rht a'utor17.a«:1io cotl>~tanfr, do d11r.r11fo J,,!dslntivo n. 4 .454.
desta data. rr~o!ve abrir ao MinistArio da Vinrão e Obras
Publica>: r, creflito df' 2'00 :DOO$, RHTmlrmentar á v:erha 3". «'l't~
!eg-raphos~. do art. 8t da lei n. 4. 242, de 5 de Janeiro de 1921.
Slll;l-llohSi~rnacões «DiRtrictos telegraphicos -- Material Ll·nhas r. ~stacõeR - Milterfnl com fhrmnlas impressas:., destinittJo á acquisfção de material pa.ra a Repartição Geral do"
Tt>Iegraphos~ .
Rio -de Janeiro, 7 de janeiro de 1922, 101° da Independeucia e :H• da Repub!ica.
~00 :000$,

,

EPITACIO

.. _. _. ·-·-·

PESSÔA.:

J. Pires do Rio.,

DECRETO N. 15.256 ~-

OE

7

DE .JANEIRO DE

1922

A útnr~a a Companhia B;trada de Ferro Silo Paulo-Rio
' · Grande a empregar no lastramento da linha .de. Silo
Prancisco n Porto União, nn trecho entre Hnn:;a c São
Francisco, o volum.P- approximado de 30.000 m~etros
cullicng rfr> cascalho.
O Prcsidrnte da Republica dos Eslallus Unido:,; úo Brasil
~~tendendo ao que, de conformidade com •) est.ipulado
Jdtra T1, r·.ondiç5o 5•, da portaria expedida pe\n Ministerio dà
Viação c Obras Publicas em 21 de jal'leiro de 1921, requereu

m;.

a Comvanhia :F;sfrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e dé
accôrdo com o que propor, a ln~pectoria Fcrlr:wal rlns P}:~tra
rhs, drcrda;

Art. 1.° Fie a a Companhia Estrada de Ferro São PauloHio Granr\e, concessionaria da linha de São Francisco a Porto
Fnião, autorizada a empregar no lastramento da referida
linha, no trecho entre Hansa e São Francisco, o volume
arpr·oximado de 30.000 metros cubicos de cascalho prove-~Jirn[e rlr, umri ilha do rio Hapocú, ohedecr,ndo ao perfil
apJ'f'~Pntado, o qual com este baixa, rubricado pelo director
geral rle Exrwdienle da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Publica~. e pelo pre()o unitario de t;$567 o metro
cuhico nssent.ado.
A;·t. 2 • A desper,a com as respectivas obras, até ao ma. ximn· de 197:fJ10$, conforme orçamento que tambem baixa,
igualmenl.e rubricado, será, após a execução das mesmas, e
rkpt•í,; dr apurada em regular tomada de cGntas, imputada
á rcil\la das tr<xas addirionaes a que se refere a citada por1a ria de 21 de janeiro de 1921, conforme o estatuído na~ snai;
cr•ndit:õPs i' e lf• e nos termos da 16".
·
.\rt. 3. O prazo para a conclusão das 0bras devê ser
fixad· l prla r.:.nna prescript.a no n. 5 da condição 13• e de
ael'trrlo cc>m a 6• e § 3• da s· condição da alludida portaria.
isto. é, por OCC'l"lião da exPcução do melhoranwnto de que se
trata. o chefe do Districto de Fiscalização. ouvida préviamente a êompanhia, proporá á Inspectoria Ft'deral das Estrflrlas o prazo que julgar conveniente.
0

I

Rio de .Janeiro, 7 de janeiro de 1922, 101• da Jndependencia c 3i• da Republica.
EP11'.\CIO

PESSÔA.

J.. Pires do Rin,

tO

'1\CTOS

00 MDF.R: :EXIWÜTIVCI

DECRETO N. 15.257 -

DE

7

DE

JANEII\d DE 1922

.A~rc. ao· !tliniste1·io da Fazenda, o c1·edito especial de hfis]
. ·. .

4.533 :0-f6$520, para acquisiçiio e adaptação. de um edifício pm·a a Délegacia Fiscal do Thesouro em S. Pattleí.

c outras
todo.

rrpartiçõe.~

federar>.ç na capital rln mrsftw R.ç ...

O Prl:'sidentc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
1° do dooreto legi·slativo
11. 4. 417, de 28 de dezembro do anno proximo findo, resolvo
abrir, ao Ministerio ila Fazenda, o credito especial de réis
4.533:046$520, para ac.quisição c adaptação de um edificio
destinado á DeJe.gacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado de S. Paulo, e outras repartições federrtr,s existentes na.
. bapital do referldo Estado •
. Rio de Janeiro, .7 de ja;neiro de 19:?2, 101° da Indep~n ...
~enoia e 34" da Republica.

usando da autorização contida no art.

:EPIT.\CIO ;P·ESSÔA.

Hnmrra Raptisfrr.

-----TJECRETO N. H).258-

DB

7

OE .lÃNElnô OE

1022

Crêa nm Crmst,lado honm•aria em Pensacoll.f, nos Estados

Fni~

dos da A mCI'ica rio No1·tc
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
u11ando da autorização concedida pela !cUra a do art. 4° ~lo
Õflcreto n. H. 058, de H de fevereiro de 1920, decreta:
Arlic:o unico. Fica ereado um Consulado honorario em
Y('nsacolii. nos Estados Unidos da America do Norte.
Rio 'de Janlliro, 7 de janeiro df' 19:>:?, 101" rla Independl'n-

cin c :w da Urpnbli<'.:l.

8PITACIO

A ~,..,,cdn

DECnETO N. 1:J.2S!l -

PESSih •.

i'rforqucs.

rm 7 DE JANcmo DE tn~z

Al>ra ao Jfinistcrio d{ts Relaçõf!,ç Extcriol'es o credíto cs)JecWJ
·de 15:833$, pam pagamento de vencimentos aos ministros plenipotenciarios Dario Galváo e H1Jppolito Alve.~ ele
·Araujo e ao ministro ~·esirlent(• ()d!l1'nldn Prwhrro f' Silvo,
todas em disponibilidade.

O l 1residente da Republica do.~ Esfadus Unidos do llrnsil,
nsando da autorizacão conccd ida pelo drl'reto n. r, . Hi7, d·~
í de janeiro de 1922, decreta :

Artigo unico. :Fica aberlo ao i\ttinistcrio das ílelações Exteriores o credito especial de 15:833$. para pagamento de
'fei\Cimentos aos ministro.s plenipotenciarios Dario Oelvão e

ACTOS 1lO 'PODEI\ .EXF.CUTf\'0 ·

Hyppolilo Ah·es de Araujo e ao ministro residente Oduvaldo
Pacheco e Silva. todos em disponibilidade; rCJVog-ad~s as dis·posioões em contrario.
.
.
Rio de Janeiro, 7 ·de janeiro de 1922, i01° da lndcrenctrncin f> 31" d1l Repul>lica,
EI>ITACIO PESSÔA,.

,----

Alfe)'fl n i'C(/It.lmnento approvado POI' dCCl'eln 11.

de setembro de f919

q. 7.52.

<k 119
,

o Presidente da Republiea dos EAtados Unidos dl) Brasil,
usando da attribuiçiio que lhe confere o art.. /18, n. 1, da Con~tiluição, resolve alt.erar o regulamento approvado por de·
urcto n. 13.752, de 10 de setJCmbro de 1919, para cxecuçãó
dú de n. 13.451, de 29 de janeiro anterior, na parte referente
:ws cursos· do estado maipt e de rPvisão, do Hcguinto modo:
Art. ú. 0 O curso de revisão durará um anno. Será frequentado por officiaes superiores, por professores das mate ...
riafl essencialmente militares da Escola Militar e, excepciQ->
nalmente, por capitães, todos com o curso de estado· maior,
o::~ quaes ficam matriculados na Escola como OfS officiaes que
;'requentam este curso.
§ 1.• Como excepção motivada por interesses do servioo
publico e mediante proposta das autoridades interessadas, suJCJta ao parecer do chefe do Estado Maior do Exercito, poderli
o l\Iinistro da Guerra permittir que officiaes matriculados no
cnrso de revisão permaneç:am no exercício de seus cargos. ·
§ 2.e Os officiaes do curso de revisão mais antigos do que
c rommandante da Escola e que hajam deixado o exercício dn
,;;"11" cargps serão adrlidos ao Estado 1\laior do Exercito.
.
Rio de J_anciro, 7 do janeiro d!' 1922, 101° da Tndeprndl'nda e ::w da Republiea.
EPlTACIO PESBÔ:\ ")

Joiio Pnnrfiá Cnloacrng.

DECilETO N. 15.261 -·-

OE H\

or.

.TANEIM DE

192'2

JHire ~o Jlinisterio da Viarão e Obms Publicas o CI'Cdito cspc~

cwl de 196.:663$437 e iJ 359-14-2, para sohJer comvromis.ws assum1dos pela Estrada df' FN'l'n (.','nfrnr do ll1'1!Si7 nn.~
r:eercicios de 1913 a 1917.

O Presidente <ia Republica do'3 Esl~dos Unidos do fll\1~il
da autorização constante do art. to do rlecreto leóiSln;
4.458, desta data, resolve o,brir ao 1\linisterio da ViaO:bras Publica!! o credito es.Peeial de 196: 663~ t 37 <.>

t~s.ando
t~vo n.
cu~ ü

t

).(1'tOS 110 PIJUEI\ RXBOUTIVO

t ~bs;o.U-2, para solver ·coiDipromi~sos assumidos 'na Ett.rn<h
· dr·: l''~rro ·.central do Brasil ê ocoorrer ao pagamento de diversa~ contas de fornecimentos feitos á mesma e~trada; nos exHr. ciçios de 1913 · a 1917,- e que conf'tam da relação annexa ao
officJC dà. direcloria daquelta estrada n . · 2. 055, de 20 dr- •1lltuin:n de 1920.
, Rio de. Jaueir•J, JO de janeirn de HJ22, 101" da Tnd~pen-
,irrsc-ia é 31c da RepubliC'a.
P ESSÔA.

RPITAGIO

J.

h.EnHt<~·r·o

l't. I 5. ?ti?

-· . '-"" 11 rJii:

!'ire.~

·'A"' ''11-w

do Riu.

uE 1922

App1'oVa a nova. t(lbella dos. vencimentos annuaes dos empref{ado.~ da. Caixa Er·uno·mir•a <f Jfo!l/l'pio de Sorcorro de

Minas Ge?·q_es.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do .•Brasil,
usando da f.aculdade que lhe, confare o artigo &O; do Regulamento baixado com .o decreto n. 11.820. de J5 de dezembro
de.1915, resolve approvar a seguinte, tabella d(}S vencimentos
annuaes· dos empregados da Caixa Economira c Monf.epio de
Soc_eorro, de Minas Geraes:

N. -

i

.

Cafegória -

'

Ordenado annual - Gr·a!Jllf'açao annual 'l'otal, por classe

'gerente . . . . . . . .

3 primeiros escriplurarios .

2 segúndos ditos . ·. . . . ..
1 thesoureir'o (sem qurhrll'1)
1 fiel de thcsoureiro
t avaliador ; . . .
i archivista . . . .
f porteiro . . . . .
f continuo . . .

5:000$
3:600$
2:400$
4:000$
1:600$
2:400$
2:000$
1:600$
J

:800~

2:5()0$
1 :800$
1:200$
2:000~

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

7:500$000
16:200$000
7:200$000
6:0b0$000
2:400$000
3:600$000
3:000$000
2:400$000
1:800$000
50:100$000

Rio de Janeiro. H dr janeiro rlr fÇ)Z<z. LO!• rla IndPpendPn-

~ta e 3~·

da Repubilca.
EPITACIO PESSOA.

Homero Baptista.

I)EGRETO

N.

f5;2M·- DE 11

DE JANEIRO

DE l92.i

Addiciona diversa;, dispo8içtres ao lleauíàmento .da Escola d~
Estado Maiór. .

o Presidente da RepublitJa do!! Estados Unidos do Brasil;
usando da attribuição que lhe· confere o. art. 48, n. 1, da Con-.
stituição, resolve addiccionar ao Regulamento da Escola. d~
F~stado Maior, que bài~ou co~ o ·.d~creto n. 14.13U,,de 7 de
abril de 1920, as segumtes disposiçoes:
.DISPOSIÇlÕES GERAES
I

<\rt. 53. Com o fim de prepar·ar 11!twmes brasileiros parã
o ensino das materias essencialmente militares dos eursos de
estado maior e de revisão, serão designados professores estaqiarios e professores adjuntos da Escola de Esfacln Maior nf.J

ficiaes que tenham feit.o r~ses cmsns rom a 1\'lis;.;iio l\1ililar
Franceza.
'
Art. 54. Para o imno lectivo ~e i 922 liaverã, dous o:-:1 agim·ios em cada um dos cursos de Tactica Geral, J ufanlaria,
Artilhària e Cavallaria. Terminados os trabalhos escolare;;
desse anno, um dos eslagiarios de cada curso será nomeadó
i'rofessor adjunto e o outro continuará como esl agiario ou
será substituído por um dos officiaes que tenham lerminado
o curso de estado !]:Jaior ou de revisão.
.
Art. 5ti. A funcção de professor estagiario ou adJunto
não constitue uma especialização e sim o exercício de umà
funcção de estado maior. O official no exercício dessa fun ..
e1:ão continuará sua carreira normal e para todos os effeitos
~e r á considerado !'li~ serviço de estado .maior. Deverá exepí
ef:'l-a por tempo limitado, vgltando successivamenle ao Estado
Maior e á tropa, de accôrdo com o Regulamento dn R~l add
~laior do Exerçit.o. ,
·
ArL 56. Os professores estagiarws serão escolhioos enfr e os ofrieiaes (de capitães a coroneis) que tenham terminado um dos cursos da Escola de Estado Maior com a mensão
mu~tq, be!l~ pu bern e que -t-e~ham demonstrado aptidões pedag0gwas.
·
Só serão, rn,di.cac!Qs, offici!les que ten~a~l) ser,vi~o arregi';'
!1\f;Pt,~dAs> com exilf; pel9. J11~no~ du~a~te. ~m a!ilqo:
. ;
Para os cursos de lnfanla\>Ja, Cavallaria e Artii h a na serão escolhidos officiaes de cada uma dessas armas: vara '!'adira Gerai, de qualquer arma.
·
Art. 57. O <!hefe da Mi'l~ão .Mil i Lar F1·anPP:r.a ~mhmnff.f'Jra
n indieaçii•J ao Estado Maicll' do F.Xf'I'Cil o. J~c;l ~ nn I';Í ~··11 pa:..
rpcer e· pedirá á nomeacão :w utinislro da t:'l('l'l'a.
. . Art. 58. Com o· fim ct.c complela.rem s11a i nsl.r111'1.:ii:o pro'ft~:;:wnnl !C1?b o ·J?onto do v1sta pedagogicn ~~ r],. s•' (ll'I'Parar·p,n
para ultei'IOr desempenho das funccões dP adjun 1u.~. ns Jll'tlJ essores estagh~rios servirão, sob a direcção geral do direelul'
de estudos, junto aos professores dos cursos para que tenham
~ido designados.
·
.

Ílr'
.Para isso os professores francezes ensinarão a· êstabelethemas tacticos, dirigir exercícios na carta, corrigir tra•
tialhos; mostrarão os ensinamentos que devem ser salientados
118S criticas dos trabalhos, nas conferencias, nos exercícios na
carta e no terreno, -etc.
Em principio os estagiarios não dirigirão trabalhos nem
:farão conferencias. Assistirão os professores francczcs na
medida quo estes julgarem util.
.
Todavia, para dar maior desenvolvimento ao curso d~ E:!~
~rategica e Historia 1\lilitar, poderão ser incumbidos de fater.
algumas conf·erencias, sob a dirccoão do professor francez, no·
.tadamente sobre hístoria militar do Brasil.
No fim do anuo lectivo farão uma ou duas conferencias Cl
dirigirão um exercício na. carta, para que possam ser apreciadas suas apf.idões pedagogicas e sua facilidade de exposição.
Art. 59. O professor estagiario de cada curso que durante o anno de 1922 tiver demonstrado melhores aptidões, de
accôrdo com o parecer do chefe da Missão l\filitar Franceza
dirigido ao do Estado .Maior do Exercito, será por este indicaôo ao ministro para exercer no anuo seguinte as funcrõc's
de professor adjunto.
"
Art. 60. Os vrofessores adjuntos serão incumbidos de
unia parte do curso (conferencias) c de auxiliar os professores no estabelecimentCl das the.)rias tacticas, na correcli.w
tlos trabalhos c na direcção dos exercícios na carta e no
~er

~~00.

-

-

A distribuição do trabalho entre o professor francez e o
respectivo ~d,iunto será proposta 11or aquelle ao direetor do
estudoH, de conformidade com as <Jotidõcs particulares do
adjunf.o.
·
· Art. 61. Os professores t1Stagiarios e adjuntos ficarão
inteiramente á disposição .da Escola de Estado-Maior c serão
dispensados de qualquer outro serviço.
. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de Hl2.?, 101" tia Indep'en~
<lcncia e 34° da Republica.
EPITACIO PESs.ôA.,
João l'_o.ndiú CalogeuuJ ,,

----=--DECRETO N•. 15.264: ,......,

DI!i

H

\ '
bB JA."'lEiM J)E 1~22

0/odjfka o art. lJa ~ seu patttigrapho do Regatamentô. apjjtõ1 ~ado pelô dec1~e.to n. 18.781, de 10 4e· ~etembro de 1119.
O Presidente da Republil)a dos ~stados Unidos do Brasil,
usando da. attribuiçáo que lhe confere o art. 48, n. i, da
Constituição, resolve tnodificar o art. 5° e seu paragra:pho
do regulamento a.pprovado pelo decreto n. Ul'.752, de 10
tle setembro de 1919, da seguinte fórum:
Art. 5.• O curso de revisão durará um unno. Será frcquçntado por officiaes .s"!lpet·iores, ·PQr }lrofçssores das Jl'!atertas esscnoilllment!J tmhlares da Escola l\li!Itar c, ex~cpcw
tlnlmente, por oap~taes, todos com curso de Estado;-~awr, 05
quaes ficam matriculados na Escola como. p~ p.fftcmes que
.t·~equcn~a~, Q cur~.Q de E§.ta<lç_-Maiçr·.

DECRETO N. 15.265 - DE 11 DE JANEIRO DE 1922
emonstração do credito especial necessario ao pagamento do soldo vitalício aos Voluntarios da Patria abaixo mencionados cujo direito
lhes foi reconhecido de conformidade com o decreto n. 1.687. de _l;:L.d.e.__~l~.. _de__ill01._or.!!anizada em vjdudp do dinnon*n 1:769$040
dezembro de 1920 .............
)oldado Joaquim Xavier Neves ..
$360 De 24 de agosto de 1907 a 29
:9 de
I
648$720 Falleceu em 30 de julho de 1912.
julho de 1912 ................•
)oldado José Procopio de Moura.
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31:1 de
1:769$040
dezembro de 1920 .............
Soldado José Thomaz de Oliveira
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de[
1:769$040
dezembro de 1920 .............
)oldado Leocadio da Costa Borges
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
Monteiro.
1:769$040
dezembro de 1920 .............
)oldado Manoel Francisco Xavier.
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
I
1:769$040
dezembro de 1920 .............
oi dado Manoel José Ribeiro ....
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
1:769$040
dezembro de 1920 ..... : . ......
soldado Manoel Simeão de Lima. $360 De 24 de agosto de 1907 a 29 de
1:393$560 Falleceu em 30 de março de 1918.
março de 1918 ................
oldado Raymundo Gomes da
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
Silva.
1:769$040
dezembro de 1920 .............
oldado Tiburcio Calixio da Silva.
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
1:769$040
dezembro de 1920 .............
oldado Antonio Pedro Neves •..
$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
1:769$040
dezembro de 1920 .............
oldado Leopoldo Arthur Goulart
$360 De 24 de agosto de 1907 a 25 de
Penteado.
I
1:646$280 Falleceu em 26 de janeiro de 1920.
janeiro de 1920 .... .' ...........
:>!dado Francisco José dos San$360 De 24 de agosto de 1907 a 31 de
1
1:769$040
dezembro de 1920 .............
tos.

_

--

s

I

I

I 174:770$356

I
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1922.- João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N.

15.265 -

DE 11 DE JANEIRO DE 1922

rJOnstração do credito especial nec~ssario ao pagamento do soldo vitalício aos Voluntarios da Patria_ abaixo mencionados cujo direito
lhes foi reconhecido de confotmJdade com o decreto n. 1.687, de 13 de agosto de 1907, orgamzada em VIrtude do disposto no
art. 30 da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de: 1921.
Soldos
·Períodos

Postos e nomes

lmportancias

i

Observações

I

I

280~000

-

itão Antonio Nogueira de Mat- 200$000
s
ente Thomaz José da Cruz... 140$000

-

es Amaro Paulo de Souza 120$000
ho.
es Antonio Joaquim de Si- 120$000
eira Junior.
·
res Claro Luiz de Freitas •... 120$0001

-

::>r Pacifico de Vargas........

-

-

es Henriqus Gonçalves da 120$0001
sta Mello.
es João Tavares Leiria ..... . 120$0001

-

es José Euphrasio de Toledo 120$000

-

-

rgento João Pinto Bandeira ..

1$250

rgento Damas io Ayala ..... .

1$000

rgento João de Deus da Silva

1$000

iel Manoel Victorino Damasno.
J Felippe Santiago c Silva ...

$750

Marcolino Ferreira da Silva.

$500

eçada João Francisco dos
ntos.
eçada Sebastião José Ribeiro
!gado.
leçadajosé Marques de Souza

$400

$400

ado Antonio José da Rocha ..

$360

ado Ezequiel Pedro dos San-

$360

J

$500

$400

;.

ado Ildefonso Thomaz Viedo.

~360

I

ado Joaquim Xavier Neves .. I

$360

ado José Procopio de Moura.

$360

ado José Thomaz de Oliveira

$360

ado Leocadio da Costa Borges
Jnteiro.
I
ado Manoel Francisco Xavier.

$350

ado Manoel José Ribeiro ....

$360

ado Manoel Simeão de Lima.

$360

ado Raymundo Gomes da
va.
ado Tiburcio Calixto da Silva.

$360

1do Antonio Pedro Neves •..

$360

1do Leopoldo Arthur Goulart:
i
nteado.
1do Francisco José dos San-·

$360

$360

$360

$360

De 24 de agosto de 1907 a 10 de
de setembro de 1912 ...•.......
De 24 de agosto de 1907 a 13 de
novembro de 1914 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 28 de
julho de 1914 ................. .
De 24 de agosto de 1907 a 19 de
julho de 1918 ................ .
De 24 de agosto de 1907 a 21 de
fevereiro de 1912 ............. .
De 24 de agosto de 1907 a 28 de
setembro de 1910............. .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 27 de
junho de 1910 ................ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............•
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 12 de
fevereiro de 1917............. .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 34 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ..........•..
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
de dezembro de 1920 ......... .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
agosto de 1920 ............... 2
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 29 de
julho de 1912 ................ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 del
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............. I
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ..... : . ..... .
De 24 de agosto de 1907 a 29 de
março de 1918 ............... .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .
De 24 de agosto de 1907 a 25 de
janeiro de 1920 .... .' .......... .
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ............ .

I
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1922.- João Pandiá Calogeras.
Pag. H

17:338$278 Falleceu em 14 de novembro de 1914
11:642$580 Falleceu em 29 de julho de 1914.
15:704$516 Falleceu em 20 de julho de 1918.
6:477$863 Falleceu em 22 de fevereiro de 1912
4:462$967 Falleceu em 29 de setembro de 1910
21:390$967
4:098$967 Falleceu em 28 de junho de 1910.
21:390$957
6:362$500
5:090$0001
5:090$000
3:817$500
1:730$500 Falleceu em 13 de fevereiro de 1917
2:545$000
2:051$600
2:021$600
3:021$6001
I :769$040
I :449$360 Fa!Jeceu em 1 de setembro de 1918

1:769$040
648$720,Falleceu em 30 de julho de 1912.
1:769$040
1:769$040
1:769$040,
1:769$040
1:769$040
1:393$560 Falleceu em 30 de março de 1918.
1:769$040
1:769$040
1:769$040
1:646$280 Falleceu em 26 de janeiro de 1920.
1:769$040
174:770$355

I
Leis de 1g23- Yol, I! -

16:965$591 Falleceu em 11 de setembro de 1912

_ 1 _

~cTos

no

PO~En

!Xtcv.nvo

§ i." Como cxcepçáq motivada !POr' intercsde do :;crvil;o
c mediante proposta das autoridades interessada~.
::mjeita ao pareQer do chefe <lo E~tado-.Maior do Exercito, puurrá o ministro da Guerra pcrmittir que officiaes matriculado~ no ourso de roov i são !){!rmaneca.m no exg~rciei•J de .~·~us

.

~mblico

'>argos.
·
·
§ '.!." Os officiacs <lo curso oc

revi~ão mai::; ant.igos d<~
o commandante da Escola e quo hajaril deixado o ex.e1··
•~icio uc ~cus cargos serão addido::; ao Estado-l\laior do Exercito.
·
· ·· ·
·
·

t!UC

llio de Janeiro, 11 de jtuu!iru <.k 1\.l:.':.', tuJ·· da lntlolll'll·
:w da Republic~.
·

doucia c

João. Paudíá Co.I'JUt.:nr.~,

tl'I::GllETO N. J5.:!G5- w:.: li

m; JANEnto U.!:: HJ:!:?

1/ecti{ica pai' a l7 1: 770$3S6 a impo1·tancia de l76 :253$99ü do
credito especial abe1'to aQ. Ministe1·io ela Gttei.Ta pei~ de·
cr.eto. v. ·15...041, de. (j de outubro de 1921~
O Presidente da Republica <.los Estados Uniuug do .Brasil,
resulve rectificar para 17 4 :770$3::iG a importancia de réis
176:253$995, do credito especial, aberto pelo l\linislorio da
Ouerra por decreto n. 15.041 de G de outubro de 1.921, para
pagamento de soldo vitalicio aos Voluntarios da Patria, constantes da inclusa demonstração, assignada pelo Dr •. JoãrJ
l'anrliá Calogeras1 l\linistro de Estado da Guerra •.
Rio de Janeiro, 11 de janeJr9. de 1!t22, 101~ da lmlepenüeno_!a e 34" d" RepubUca.
iEPlTACIO PESSÔA .,

bl:CRE't'O N. I ri. :.!66 - ·· DE 11 DI: J .\::HaRo m: I!J;:·!
Jludífica os I'C(Iulamcntos para o emprego dos maos de transmiss{io 1)clas tropas de todas as armas c par(l. os c,1;r;1·cicios,

v

u

cmpl'cgq c o tü•o da a1'tilhdi'Ü1,
llre~itJente da ltt•pu!JI te a do~ .Estado.: L'nidos d1J
da al!l'ihui~·.ãu qll•' ll11~ ~~onfere u ar!. 't~, 11.

liras i!,
I, f.l:t.
f:onstitulção, resolve modiHcat· da fórma abaixo indir•ada os
).'l'gulamontos para o {)lllprrgo dos meios ut• fi'[Uii:'lllÍ><"1i" j)f'la~
t.ropas do todas as armas e para o~ exerri,·iu~. o ''IJJ!ll'l'~n •· "
•t~ando

tiro da artilharia:

. Itegulamento para o emprego d<Js meios 'de f.l·unstllissãll
'pelas tropas de todas as armas:
.
Pagina 96 ;,: na columna - Designação dus· ·elemt..tlos léia-se; Grup&r:1entos, sub-grupamentos e grupo:;_ de _75, e
Grupamentos, sub:..grupamentos e gruvos de artilharia pes~da.,

Pag~nlls 103 e 104: Substitua-:se a lista dos si~nacs rcla.:.
Livtr.' ao tiro (grupos de dous algar1smos) pela seguml
01- primeira peça;
02- segunda peça;
03 - terceira peça;
04- quarta pel(a;
05- quinta peça;
06- está prompta a lia teria?
07- a bateria atirou?
09- pponta sobre mim, y~n aôsigualar u uhjc,.Uvo;
11- não vejo os paineis;
12- diminua os intervallos da salva;
13- augmente os intcrvr.llos da salva;
14- fógo pela direita;
18- fogo pela esqueJ.da;
19 ..:.-quantas peças atiram?
.21 .,.. observação impossível; ·
22- grupamento dos tiros muito irrcgulat· em alcane~;
23- não estava prompto para ver;
24- grupamento dos tiros muito irregular em direcção:
26- granada explosiva;
·
27 ..,..... não observado;
28 ...,;-. c!lsSaJ,' fogo;
.
29- está obtido o re8ultado;
. 31. :_ ooem' tiros amigos sobre .. '
'32 -'- con,tinuar fop-o ;,
33- feixe demas1ado largo;
34- ti:ro da tempo;
:15 -não vejo cahirem 1iros sohnl. . •
36 _,..feixe demasiado estreito:
38'..:.... tiro· cont.lni.lo, su~pl'nrfn a nh~I'T'\·:•r.1ín rrgular·
39 --:- rep_it.a ... _
·
'
Pagina iÓ6: fllll ~'PZ dê- Rml- -,\o snl tlP ... - . IPi;,-se:
Sul- Ao Sul de ...
'Regulamento para o~ ctt~rrkio>. o ~~ntpr,·g-o f' r' tiro da
arlilharia (Ann. n. 3) .
Pagina 17 ~. Substitua-se o pa J'ng-rapltn -- · Li~at:õcs JlOt'
tdephonio- pelo segnintc:
"Os campos de; ater,ragem lcallqw~ tk lias,·. ca1npos a\atlçatlos c cj!mpos auxiliart•S) são ligadus (1. l'(·t!•~ tcleplwui!'a s•·ral, de uma parte por 11m on don'<. 1;irenitos frrn,in:mc\o na
central trlephonica mais visin h a. dr imti'a parir·. f :mt.n quanto
possível. por uma ligação tclephnnira dirf'r>frr, indu ato\ ao
P. C. da divisão corre~pondentr.
·
Quando. flm um pPriodo de rstal,ilizat':J•· pnilon:.;aLla em
contacto com o inimigo, fôr estabr~lecida mna ;'êde de ti1•o, os
ca:r_:npos de aterragem serão ligados. al6m disso, por varíos eir'cmtos a centraes da rêde de tiro, judiciosamente escolhidas .."

,\

17

AUTOI:l ::'0 PODE!l EXECU'l'l VO

Pagi:ta H:: ~IILslilua-sc o IJ:.lt'agravlw -- Liga~UL'S rauiotcrrcstres - velo seguinte:
As esquadrilhas possuem uma e:;tação ue onda:; continuas
quo llles permilte a ligação, não só com o P. C. da Divisão,
eomo tambc•nt l'Utll o comrnandanl·e da Aeruuautica do Exercito.
As communicações se fazem por mew de radio-telegrammas cifrados conforme as prescripções regulamentares.
Empruga!ll-se u~ po~tos das csquadrilnas, principalmente:
Para J'ecebcJ' ordens tJll pedidos de missões (formulados
stth ftírma muito concisa);
Para tranomitti1· informações importantes ae comoate,
lrazic~as p(Jr aYiiío (o qual aliás j:í. deverá tel-as transmittido
durant-e o vôo) .
.
1':•:.: ;I':'"' ::~~ ::!J. 'J ~ ,. H!: Em todos o·s Jogares em que
csti ver -escripto X A 2 D, leia-se G 2 ..
Pagina 39: Em vez de-· .. ···- leia-se.···-·Pagina GG: No alphabcto Morse accrescente-sc:

ç-·-··

ão··-·ões-- -·
Nos signnt•s de serviço leia-se:

Transmitia:
Pagina <il: R1rhstitun-su o pnragrapho: R - Indicativos,
Jll'lo scguinfu:
Os intlic;\ti\1'" das :u·f.illr:u·i<ts divisionarias. rlas artilharias de K'i:Preit.o, dos agmpamerltos e dos grupos, c, eventualllll'rtiP tln.-; ~ub-a:.;rupamrnLos. são formados de um conjuncfo
ci<o dons signaPs, l01trn~ ott algarismos.
Siín rcpal'ficlll~ e distribuirlns no plaHn das ligaçõe's e
tt·ansrnissõcs.
.
Pagina 71: Na lista n. 2: Communicações de caracter
militar aeercsccntar o grupo:
A G 11 ~- Agrupamento.
Paginas R3 e 8;): Si~pprimiv todas a~. inrliiear;ões taes
('OnJO:

X.\ . .\,\L X.\f.\. X.\IB. l'lt, .. IJII!' \''"'tt .at·lln;t da figura

painrl.
llio ri•· .lan~'iro. li d•· .ialtl'it·tt dr 1!1:!'!. 101·· da lnrleprmd~'nt·i;t ,. ::',"tia ll<•pnhliPa.

"'' t"ad;t

EPJ'l'AI:JIJ

Jolin
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ACTOS DO PODBr~ .llXl.ÍCÚtÍVO.

I;?ECRETQ N. 15. 2Gi - ü~; J l nE J AN imtQ ,DE ·tot!z

'Appro~a· ãs altera~;ões
·

no plano de u,;i{o1·u~e.S dos álu,;ufos
Cullcgios, Militm·es
·

~õS.

I) :PI·esidente ;la Hevubl\ra Jus lE~taJus UI)idos do Brasil,'
usaru;lu:, da attribuição que HJC confere o art, 48, n. 1, da.
Consfilhição, J·esolve approvar as sogn!ntes allcratõcs no planQ
de .unitonnes dos alunJHos dos Cull€gios Militare:· ·
.
1"~·f! SUlJStJtuida U luniea 111111'1'0/t J!Ul' outr·~ lle flanellllj
azul,· Úo modelo actual;
·
·
. . 2",; o kepi do aetual uniforme é •StiLstilui~lo pelo bone~ ·
'americi:mu de copa garance c cinta azul;
·
3' ~ é introduzida a culute branca para fin·matura •:
Hi{J tle Janeiro, 11 de janeiro de 1922, 101" da Indetjen..
dcncia. o 31." da Republica.
I

~

EPI'l'.\CIO PESf:!ÔA,.,

.João l'andiâ_ Calogeras.,

*EOll.ETO N. 15.2GB.~

;DE

11

DE

C1-\:!a um• 'Col!sulado l!otwJ:al'iO 'fJni

JANElJto DB, 1922 {

L1VCil~o 1

E?1:tuva& :1 .~

O ~P1'esident.e da Republica dos Estatlos Unidos do llrasii,
usai!do da autorização concedida. pela lettrtt a do art. 4o da.
· decretú u. 1 -L058, de 11 de Fevereiro de Hl20, decreta:
· Aftigo uni co •. .l!'ü~a crcado wu Consulado honorario ·com
· sédn na cidade de AVL'iro e jurisdicção nos districtos do
· Avéiro;, Vizeu e Guarda, na Hepu)Jlica de Portugal..
·
.· .. Rio do Janeiro, 11
Jauei1·o de 1922, 101° da Indcpen.J
.dcncia c 34° da 1\epll.lblica.
'

de

EPITACIO JlESBôA,.

Azevedo Mm~qtws •.
L"

~

: DEüOO'ro N. 15.2<HJ 00a
1

Hlll

1m H Du J;\Nwno iDE Hl22

('uus:ttlwlu lwnnmrio

t'/11.

Po.r.tuyal

rilla Noea tle Gu.iu',

. O PresidcnLe da llrpuhliea dn.s J!:stadus Unid;,s do J lrasiÍ;
hsandu dú. atitorização concedida pela Ief.tra n do art. 4o -9r~
dcére.tó 11, 11.058, de l t de Ff'.verl'iro de 192(j,· decreta;
.
· AI'Iii!O· uuico . .Fica Cl'eado um Consulado 'honoraÍ'io eui
:Villa Nova de Gaia, na Itcpublica Porluguczft.
· · ·
ilio {lo .Janeiro, H do .TauciJ·r, de Hl22. Wl" Lia TwJcpcn•
'Joucia i3 3~· d!\ nepublica.
.
r·;r'l'l',lqo .PBa!:!uA.
A;evcúo. MtttfJttes.

:AcToS

vo ~ODER
-

DF,:CRETO N~. 15.270 ......, DE 11.

'
. Crê a zmt ·Consulado honorário
'

.. _

'lQ_

EXECUTJV()
. .

1922

DE JANEIRO DE

na

cidade do M,exico, 1to~ EsLadoS:
J.Jnid()_S. do. Mexico.

-

O Presidente (]a Republica dos Estadog üuidos do J3t"l'lil.
da autorização concedida pela lettra a do url. 4" d•J d..J~.:::..-io 14.058, de 11 de Fevereiro de 192(), decreta:
Artigo unico.' Fica creado na cidade do Mexico, nc.s l~s
tadJ:.-: Unidos do Mexico, um Consulado honorario.
Rio de Jianein, 11 de Janeiro de 1922, 101° da Iudcpt~n
ilcncia o 34" da Republica.
u~anao

EP1TACIO PESSÔA.
Nw·que~ •

Azevedo

.QBCRE'TO N •. 15.271 -

DE 1.t DE .lANEIIlO í58 1922

J>llulir:tt a ãdhesão da Lettonia â Convenção Tclc(fl'a)lhiea.

Intanaciorw.l de S. Petersbw·go

'

O Prüsidente da Republica dos Estado:~ Uniuos do Bt'a5il

fn •,)ublica a adhesão da Lettonia á Convenção 'l'elegrnp!tica.
lut.•rnacional, assignada em S. Petersburgo a 22 de Julho de
1875 ·e revista em Lisbõa a 11 de Junho de 1908, conf•Jrmo

comwunicou ao Ministerio . rias Relacões Exteriores a Embaixada. Porlugueza .nesta Capital, po;:o Nota de 29 de Dezembro.
ullimo, appensa por ()ópia a9 presente decreto.
llio fio .raneiro, H de Janeiro de 1922, 101" da lud~Cf!e~l·
denc-Ja e 3-i." da Repu))lica:
• ~~
EPITACIU 11ESSÔA •.

Azevedo J.lfm•quu~.
,(Cópia)~

Émbaixadà do P_ot·tugal,.

ni.q de Janeiro,

29 de Dezcmbr;o

Úc 192 r ·:

Senhor Ministro,
Por ordem do meü Govet·no, rlenlw u honra d~ ('•Hutnuni.('tn· a Vossa Excellencia a adhcsão da LcthoniJI. á União l'ckgJ·apl:ica [.nt.ernacional, desejando ser collocarla ua 5• catcgerià
pelo l!Ua respeita á sua. co-ntribuição pa1·a as despezas da
llepartiçã.o Internacional.
A!provcito a opportunidadc 'fJUra reiterar a V O'iBu. EKcclle::cia os protestos da miüha mui ;.•.:ta comddcnll'ão. ··-- DwJ.rf,J
Lcitr•.-.

'

·

Sua Exccllcncia Senhot· Doutor Azevedo
tr•; r.las Ilcla!iões Exteriores.

J

.

Mantue~.

.

1\linl::l-·

'l!\OTOS DO PODER EXECU:TIVO

DEqiETO N. ,i5.272-

DE

11

DE JANEIRO DE

1922

Abre ao Ministerio da Fa"enda, o credito especial de re's
·I :825$, para pagamento das diarias devid~ ao funccio.:.
nario addido, encarregado do e:ctincto 1• posto fiscal do
A.crc, Julio l'urainu 11o Fonsr'ca; durante u cxcrcicio de
19jl.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da· autorização contida no art. i" do decreto legis- '
!ativo n. 4. 462, ·de hoje datado, resolve abrir, pelo Minisberio da .Fazenda, o credilo especial de i :825$, para pagamento das diarias devidas ao funccionario addido, encarregado do extinoto i • posto fiscal do Acre, Julio Targino da
:Fonseca, durante o exercício de 192i.
Rio de Janeiro, H de janeiro de i922, i Oi • da Independencia e 34• da Republica.
EPITAOIO

PESSÔA.

Homero Baptista.

DECHETO N. i5.27:l ·--

IJE

12

DE JANEIHO DE

1922

Autm·iza o 11-Hnisterio da . I '1'''''11/tu m. llllluslJ·ia r? Com macio
a conceder á Companhia Norte Paulista de Combustíveis,
wn cmprcstimo de -WO :000$, 11/ttor/i:,at·el l'nt. /O annos,
para construir um s--amal {er1·eo li(Jando as suas minas de
lignito situadas no m<unicipio de Caçapava, Estado de São
Paulo, ri linha.. riu est}'([(/11 IÍI' f.'r'J'I'II C't'l.'lml tln 111'11..\'if, c
installar nas suas usinas um. seccador qne, eliminando
grande parte da humidade contida naquelle combustível,
melhora us condições dr: uti/i::,"'''Ío do

'111''-'11111.

O Presidente da Hepublica do~ Estado.; Unidos do Brasil,

Considerando quo o decreto n. I ':. fi'l3. dP 30 de março de
19i8, que institue favores em pro v <'i I" da indnf'tria de cxtracção c brmeficiamento de carvão ntin,~ral, no art. 8°, paragrapho unico, autorizou o Governo a eonst!'uir os ramacs de
estradas do ferro .que julgar indispensavci::; ao trantiporte de
;eombusLivel, como .auxilio ás omprPzas qtw vrrlendercm fazer
a lavra. dn tarvão, de:,;r!e qun nrnr'lll'lt:lin :h r'oiHlir:ií'·~ ,.~f.i[lfll:t
rins nas Jf'll.ras a o b do Htestuo :wl i:.!o:
Cousidm·allllo qut•, no lllOilll'ttiu :ll'ltt:tl, Sl'l':í. /Jil'ficil :w t:o\P!'IIO as~umir a re~pousahilidadc "'' .~l'lltl'litanl••::; ··ow:lntn;•í''-~
jHJL' eo11ta nxclusiva dos t·of!'cs ]lUhlit•os, ttt<:s lJllO t•~,;a diffi-euldadn dcRapparucD t!Psde qun as r•llt!'I'•'Z:ts nll•~rn;;sadns no as-sumpto quniram tomar a iniciativa ,. a rhpntt.'<lllilidade das
mesmas consLrucçõcs, acr:eitando. ap1·11as, co111u auxilio c nas
condições gcraes do allndido dcl:rPio. "mpt·nf:Limos, cujo valor
seja garantido pelo capital de iuslall:H:fíl) t' velo valor da propriedade mineral com os seus l'lens;

21
Considerando aindá que, si a construcção de estradas nas
condições indicadas póde ser, frita nos termos do dito decreto,
por conta exclusiva dos cofres publicas,. melhor serà que estes
se limitem a auxiliar, pne meio de f'mprGstimos, vencendo
juros o convcnientrmrnff' garantidos, as allnidas construcções;
e
.
1
Considflrando. finalmente, que a Companhia Norte Paulista
de Combustíveis, quo requerPu esse auxilio, satisfaz a todas as
condições acima estipuladas. abstendo-se de solicitar qualquer
emprt•sf imo propriamrntr> íle~l.inado {t exploração carhonifem,
Decreta:
Art. J • F.' conef'dido :í Companma !'iortr Paulista de CnmhusLin•io;, dn a!'r'rkcln ,~.om a.'-' r~laus·nlas qur a PSfc acompanham,
a~si(.(11:1das pPio~ ministros da A!"r-ieulfura. Jnf!u;;:f.ria r• CommPt'l'io r• Viar:;1o r• Ohl'ns P_ttlllieas. lllll r~mpr·f'stimo de· qnatrocr~nln., eonlns df' r•;is (íOU:OOil~). ao .int•o
df' '7 ';~. ao anno.
pm·:u a. r·nJ,sll'Htcr;ão do tllll ralllal fmTco ligando as suas minas
do li<cnilo. sif.nadns no nnmieipio dn C:1çapavn, J•~sl.ado de São
Paul". ú finita da E:strada do FriTO r:pnfrrt.l do Heasil, c installaçãt• ua.~ RIJaS minas dP nm scenadoJ' que, r,Jiminando grande
parte da humidado eont.ida uaqueJIP eomlmsl ivPI, mdhm·c as
t~OJHlir:iir•s dn uW ização do mesmo.
Art. 2." ltc\·og1am-sn as disposiç,õcs em contrario.
Hio de Janeiro, 12 de janeiro de Hl22, 101 • da Indepenunnr·in f' :H" rln HPpnhlira.
0

EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.
J. Pires do Rio.

Clausulas qúe acompanham o deoreto n. 1.5.273 desta data
I

A Companhia NortP- Paulista de Combustíveis, Sociedade
Anon:vma, com séde nesta Capital, obriga-se a construir um ramal frrroo ligando as suas minas de lignito; situadas no municinio do Caçapava, Estado de S. Panlo, á linha da Estrada
de FrJ'ro Central do Rrasil o a installar em suas minas um
secendor que, eliminando grande parte da humidade contida
naqnrliP combustível, melhore as condições de sua utilização.

rr
Para a realização desses trabalhos, o Governo Federal emprcstar:í :'i Companhia Norte Paulista dB CombusfivciR. a imporfancia dr quatrocentos contos de réis (400 :000$) representada po1· quarenta bonus de dez contos de réis (10 :000$)
do r•mp1·r•sf imo do duzentos mil cantos de réis (200.000 :000$)

·· .ÀCTO~ Do l'ODER ,BXECtrTIVó
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do Thesouro Nacíonal, juros de sete por- cento-. ao ánno, litu...

lo~; esses qu~ serão entregues (t cita9a Companhia, depois d(j
fmta ~ hypotheca .ao Governo, da mwn, das machinas e edi~
ficios de propriBdade da mesma.
·
Ficarão tambem fazendo partr da gar:qltia do emprestimo, · o ramal ferreo que for construido e hem assim tockls os ma~
chinismos que forem nrlquirirlos com o prochwto do empres ..
t.imo.:

JIT
O ·cmprcsLimo. nlludirlo na f1l:-tl1SUla anterior, vencerá o
,iuro de sete por ccnfo (7 %) no anno e sna nmorl.ização começará depois de seis mezes, a contar ria data em qnc o.;; ti·
tnlos forem entrcgUN! ú Companhia.

IV
A amortização será feita desrontando o Govcrp.o rlrz p011
.cenl.o (10 %) dac facturns quo a Companhia aprcsenlnl' mPn.<~almente ao mesmo, pelo fornrcimento do comlmstivrl. Esso
:fornecimento nunca poder{l ser infrrior a duas mil tonrlarias
mcnsaes e a somma amortizada por ánno, não poder:í. :;;r1· iu~
:frrior. :í. :mnuidarle eonr>spondt•ntl~ :í. amorLizarão do r>mprrR ...
l.imo c juros de setl' por cento (7 o/o ) ao anno.· rm flpz ltllllos .,
O Governo terá ainda a fawldadc dn acr.clcrae a amorl.izaçfw
reqnisitanrlo até dous trrços da prorlurção da. mina c ret.endo
áinda dez por cento (1 O '1c) do valor drs~rs fot•nerinlfmtos
snpplemcntarcs. ·

,

v

'

O valor pelo qmú o comhuslivel será fornecido ao Governo, será deduzido do preço que na occasião a Estrada d11
Ferro Central do .·Brasil estivrr pagando pelo carvão f'St.rangeiro, de oito mil caloria~. servindo para essrs calculos a formula adaptada pela reforida · rsti·ada c que tem figurado nos
editnes para fornecimento do ear\·ão áquclla ~repartição. O
numcrn do caJorias do Jignifo ~;crá drferminado pelo Laboratorio da mesma Pslrada, em homlm calorimetrica. tomando-~o
a amostra em vidro frchado sobre o vagão no momento de sua
entrega na mina. :A pPzagrm do li!mito srrá YPI'ifirada llnR
ha1anças rla Estrada dr Fl'rrn (';(•u! J'a 1 do BJ•n;;i I.
.
YI

A Companhia sr cornpromel.tc n aprcsrntar ú fi,;ralização
o projecto. dP. ronstrncçiío da rsf.eada Jilgo a pó~ o registro do
contracto pelo Tribunal de Contas. a iniciár a dita <>om;f.rucçjío no prazo de trinta. dia~. contados da approv!lç_ã~ do pro~
jm~to P a conrl11il·a no prazo rlB 11m anno rle. RPn lhlCIO.

vn
A r.ompanhia fl(l\"rrá Jra,.:rr srmpl'P a. rstradu em hom:
estado de com:prvação, rnbf'nrio a fiscalizar,:ão. ·tanto' dn con--:
~truccão corri o da. cnmt~rvnçfio, ú E~f rnrln ri e- Ferro Ce!ltral rio

Brasil.

·
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!\O'fOS 0(). PÓDEh .BXECUT!VO

VIII

na

Ná ~aso de divcrgencia
mtcrprclação de qualquer d_as
clausulas do r·ontrac:to · qtlc for cclcht·ado rom a Cornpanlna,
ser:í. rlirimirla J10l' arhit.rbs f'rn ·numf'ro dr• Ires, dofl_ quacs
mn.cscolhirlo' pot· eadil uma das partes c o t.crct~iro por ambas,
sPrvindo este cll~ dcsempatador. No caso {]C não chegarem a
al'cilrdo, ·radn lima oas .partes indicará dou!': nome~ P a sol'tP
'''~,;ig11ar:.í, · dcntrr. os. !{llalt·o, o doscmpaf.ador.
.

IX
No caso de falta de cumprimento pela Comp:u,hia élo
qualquer das clausulas do contracto, serão applicadas pelo Governo, multas dc nm conto rio réis (1 :000$) n eineo con1m;
(]c r{· i~ (;) :000$) o do dohro nas rf'inrirlf'nrias.
X
Fica srm. f'ffl'lto o I rrmo dri nr.ct1rrln cclrlwnrlo r.m 1 <lt•
nnl.nhl'O rlc 1!HR, PIJ(l'C () Mini$[Prio da. Ag-rimiiLnra,

In.dns-

f I' ia r> Commerr.io .f' a Compnnhia Norf n Panli~fa tln ·Çnmliu!i1ivnis,. JlPio qual o Goym·no Fnderal se compromPil i:).· a Pl11·
Jli'(·sl.at· ú c·itarJn. Compnnliia, n imporfancia (]f\ oilocnütos GOnfliSl dn J•(•is (800 :oop$). rara a const.nwr,~fín dn 11111 J•:tnlal f'f'l'J'f'O lig-ando s1ws mma!l "'"Estrarla tlc Fr>rm l:l'nl ral do llra:-;il.

XI
A ~rPS('nf.e concessão ficnrit sem effritó si a Coinpnnhifi
No ri n Pnnlista de Combustíveis não asRignar o conti·act.o rcRpcrt.iYn, drntro do prnzo de trint.a dia~. ('.Ontarlo<; rln :p11hlir[!-

~;ün rln prPsnntc deri'f'f.n no Diario 0{{icia1.

Tlio dr. Janeiro, 12 tlfl ;innriro dP I \1??. -

._ l.

Pil·f's

do Rio.

:
:
Si miJe.;, J~opl's •

·

,.~---------

Modifica ns clrmsulas nr, V e XX que acmnpaizhaí"am O 'de·~
• m·eto n. 15.074, ti•? 28. de ontnbro de 1921, antorizando
o. conil·nctm· rom n Anglo-Brasüi·an Imn and Steel S1111tlicate, Limited, a o1·aanizar.iio, constnwçíio e c.i:plo1•açi'io
no Iltosit, sem privilegio, de uma ou mais 11sinas para n
{us1io de minPrio de·'{cr1·o, tm.nsformvr;õo rlc ferm (fllzn
I' f'I'I'I'O · 1lf'lJW 1')1). f!(' (I, tfp OCI'Ô)'tfn ('()1/1 I! di.I'))IJSfn '}lO i/1'Ó'I'(O n . .f,2ffi, de fi dl' .ianl'il'n de '1fi:J..f.

O •Prcsidflntfl da Il:epuhlica dos E,;tados UnirlOf; do 'Rrasll,
tendo em Yi~la o que llw ponrlernn o Minis f rn rla i\.:n'irnltura,
Jnclnstria f' Cllmmhcio. dcr.refa:
' ·
.
Al't. 1." Ficn~n modificadas nR clausula~ IV, ;v- o XX 1io
ol'rroto n. lG.OH. de 28 riA outnhro {]e 1921, ac;signadas poloR
1\linistro::; rlrt Agrü'ul.Lura, Industria c Commrl'rio f' Yiaçãn n
Ohra~ Puhlicn,;, pelaS que a ~st~ acompanlmm,.

.\C:TOS DO f>ODEH -EX ECU1'1VO

Art. 2;• Continuam errl vigôr todas as outras clausula•
·do referido decreto n. 15.07 4.
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrarip.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1922, 101• da Independencla e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.
J.. Pires do Rio.

Çlausulas que acompanham o decreto n. 1.5.274 desta data

'

C:LAUSULA JV

o Governo Federal conrel!cr:í. ao Syndicafo. durante nm
períOdo de cincocnta annos. a conlar da data do registro do
contracl.o pelo TJ•ibunal de Conf.ns. isenção de direitos rle importação G expediente para m~ll'hini~mos. materias primas e
maferiaes destinados:
a) :1 consfrucção. inicio e conf.inuação de producção das
fabricas de~tinadas á producção eJ trabalho de ferro e aço.
como tambem para concertos de qualquer especie o ronstrurt.:ão de desdobramentos das mesmas fabricaR;
.
• b) :lo; pesquiza~ e novas explorações rle minaR, deposito!
mineraes. pedreiras (para rochas), maferinl refractario c minas de carviío (de nedra). romo famhem :'i contsruccão de fabricas o officinas, inicio o confinuaçiío de nroduccão, concertos dn qualqurr esoecie. e auaesqnrr addi~õrs :'iR mesmas;
c) á consfrucção das fahricas para di,;fillacão de madeira
e sua conversão em carvão o produr.f.os rlerivados. inicio e
continuação de oroducc:tío, concertos rlo qualqur.r especie,
accrescimos e addições;
d) ao preparo. ronstnwcií.o. inirin r mannlrmriio em rondiçõrR rle rworluzir· rle' inst.allarõrs rlc for(''l. hvclr·o-~Jectria. usinas hydrauliras e linhas rlr transmi~siío rlr forr:a. drf;tinarJas a
servir ás fahrir.as enumeradas na alinrn o. romo famhem nara
os conr.ertos rlr ~nalrrnrr r~rrcir r arrresrimo~ rlns allurlidas
installacõrs:
P-) :'í oons!.rurriio. manulrnciío em hnm e.~tarlo dr conservação e rrn r\onrliçõf\s de funccionar rle pPqurnns ()Sirarlas de
ferro. caminlJOS (rRfrarlns rle rorlai!r•m', rahos arrros. c onlras
conRtrurH;õrs nrcrssarias ao sm·viro rlr franonortr rlo ano nrroisarem 11s fahriras. minas. prdrr>iras. usinaR !Jyrlro-rlrcfricas
A hvdrauliras, nlanfar:õPs dr mnrl ... irns r' oulr:H pronrirdarlr>s
do Ryndic.at.o, referrntes no ob.irf'fn" rl:l prr,r•nlr r.onr·rs~fío.
Tamlwm cnnrNlrr:í r~o S~·nrlirr~to rwlo mrsmo prazo de
cincoenta annos. i~rncão rio imposfns rl() ronsmnn. para os
'produotos similares aos rl~s fahrir;)'' '"r>fr•rir]ao r rlr rrnalrrnr>r
augmento dos existenf rs.
OLA U~TTLA \'
O Governo concMirr:í ninrln nn s,_·ndindn. prlo mesmo
nrnzo, isencão do outros impo:'lln~ ou fa·,:J~ fPrlrJ';)rs. nue inrirlnm rsprrinlrnrnfe sohrr :1s fahrif':l~. Jninas, prdreiras,
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obras. e offiçinas hydra.ulicas c •hydro-clect.ricas, plantações,. rte
madeiras e demais serviços attinentes ao objccto da presente
concessão e sobre o trafego de malerias primas e productos
acabados c semi-acabados, <iestinn,rtos ao fnnccionamento das
respectivas imtallações, bem como de qualqnPr augmrnto dos
existentes.
~
, CLAUSULA XX

O Governo Federal compron1ctte-se a emprrstar ao Syndicato a quantia de cinco mil contos de í·éis (fi. 000 :000$) ao
.iuro fle t5 % ao anno, amorti1.avrl 0m dc7. prPstariírs annuar~
ig-uacs, nos trrmos 0Rtahrlccirlos pelo decrrfo n. f2. DH, de :m
rle março de 1918. dcsdr, que o S~·nclieato sflti~fnr,.a :1s conrlicõcs no mrsmo cstinula,das. inclusivP rpranfo :'t prorluc('ão mínima de vintr tonclarlas rlinrias e as drmai:• r>!llll1JPr:trlns nns
alineas n a r? rln art. 2" rlo mesmo rlem·el.o. rlr>nlri• rlri prazo
prnro:.:;-arlo pPIO decreto n. !~,;?.Hi. rln fi rlP j:Jrwir·rJ rlr· 1!l;-'.1.
llio de .Ja,nr,iro. 12 fJC j:1TII'ÍI'fl rlr• lfl?".
."imiil's l.n?Jr•g.
. . J. Jlirr•s r! o R in.

lll·:

f:11ll~ .1AN1111<t lll~

f922

11n·r rw l!inisf m·in rln 11! orinl1 n ns rreditos dr -1. 7 ff :08fl$,
JWJJI?T, e 1. 7-fO :H1.'Gli8.'1, nnm, suppTemrntm·r.~ rfs verbas
1". :'i' . .Jf. f'! . .;

/~

rln

11/'!'1/!li''llln

r/,• ·1!1"'1.

'/In

·>!ii'S))I'o

Ministerio.
O Pl'l•sirlrnfP rJa Rf'pnblir.rr rlos l~sladn!'l Unirlo:1 dn Bra~il.
l!snntlo rlrt nnfori:>:nçfío ront.irb nn dPCl'rf.o ler.:i~lalivn nnl1lí'l'O .1. I!H. rlf'sla .rlnfa. rf'snlvr abrir. rpr>lo Ministerio da Mar in lia ns :·rrr1if.ns dr 1. 711 :ORR!\\, papf'l. f1 1 .71!0:-lH!\\!íR::l. onrn.
fnprlr-nrf'nfnrPs :ís Vf'rbas 1•. 5•. 8", 11". 1?" () H",. rlo nrçnJI,rnfo clr Hl21 dn mMmn ministerio.

Jl.io rlr .Tanriro. 1.3 dr .ianeiro de Hl2'?. 101° da Jnrlepen-'
(ir·ni'Ía P :H" rln Jlepnblica.
EPITACIO PESSÔA .

.Tnão Prdrn da Vriaa Miranda.

Aln·r an Ministrn·o da .Tustirn e Nc(fndn.~ l11frrinrrs o r1'rrlitn
StlTJplrmentar de fíf8: 702.'$670, para romplrtnr n pngamento das despezas comi as eleiçües federaes de 20 de feverriro de f .921, ocrnrrer as drspezas t/.r(fenfcs rlc material.
transpm·trs e outras. paro a driNin ?n:rsid'rnrinl dr 1922.
e á.ç !]ratificações fixadas no art. 40 rln rlrcrrtn 11 • .1.21.5,
dr 20 de dezrmbro de 1!120.
O Prf'sirlrntr da Jl.rpnblira dos Est.ado<; TTnidns r!n Brasil,
usando da autorização contida nn decrrto !P~islativo 11. 1. 7f>7,
rlr>sta dafn. rrsolve abrir. pelo Ministerio da Justiça (' Negocios
In f r>rim·rs o errdi!o de 5-18 :70:?!ll670, snppJPmrntar ú yrrba 1111-

: ACTÓS
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IF:X~CuTivn

PODÉR

mero '31, do art. 2•, ~a lei n. 4.24?, do 5 de janeiro {la 1921,
pará êomplctar o pagamento das dcspezas com as eleições
.tederaes '<le 20 de fevereiro· do reiferido aww, e para occorrer
·ás despezb ur~entes do material, transportes c outras, para a
eleij.lãO JWPsideilCia:I dn 1 de 'março de 19'22, r :ls gratificaçõr~
fixadaR no :1rf. 10, rio drrrrto n. ". ?Hí, dr ?O clr drzcmbi'O dr
19?0.

'

·Rio rle .Janeiro, H <IC' .innrirn
drnciu c 34• <la J;lepublica.

r](l

101" da Tnrlr~prn

Fl2?,

EPIT.\CIO

IPr.sst,_,.

Jno.f)Him f.'f'J'I'~'"ÍI'o Chm'r!s.

rmcm<:To N. Hí. ?i i

nE

11 nE .T.'Ii'-<1\Tnn nr. Hl??

:ApJl1'i:ma ó 11J'nft'!clo r! J'espcct ivo 'ol'r,:rimcnto, na im1J01'ianchi
de fi.07!J:64:7$1i00 (seis mil 'setl'nia r! nnvr! conto.~ sei.~ ..
;centos e quanmta r sete mil r! IJllinhentos J'éls), pam c.'l71'~

o

· rução das .obras- de 1ndhm·amr•utns da bm·1·rr. c do pnrto
rir! Natal, e deswpJ•oprirr., por 11Wülade pu7Jliro, ng Ü'l'l'l'llns
r• lii•!II(I'ÍIOi'ÍrtS

1li'C('.\'S(I/'iOS ]JOl'a lu/ j'im,

• O Presidente da fiepuhlica doo; Estados Unidos do Brasil,
de' accôrdo com o que propoz a Tnsprrl nria Frrlrral fie Por! o.~,
fiios r Ganar~=;, {\Perda:

Art. i,o Ficam approvados 0 prnjecln e orçamento, na
impottancia de ô. 079:16417$500 (sris mil e setenta c nove contos seiscentos c .quarenta e sete mil P quinhentos réis), quo
com este baixam, rubricados pelo dirrctor geral do Expediente da Secretaria dP Estudo da Viaeão e Obras Publicas,
para melhoramento da bar;ra e port.o da cidade do Natal, Es.tado do Rio Grande do Norte, em f'Hhstitnição ü. approvaçãoJ
constante do decre[o n. 13.282, rle 13 rle novrmhro rle 1011R,
que fica sem effeito.
'
·
Art. 2.• Ficam de~apropriarlns. por utilidade punuca, na
fórma da legislação
vigor, tocln.~ os terrenos c 'bemfeito' rias abrangidos _pelas nhras acima approvadas ou necessarios
na margem direita do rio Potnngy :i pro1 rer:ão do canal rle
a,crP.~so ao porto ê hem assim a pedrr~ira rir l\lacahyb:1, situaria
no local do mesmo nomn. á margnm rio rPfrrido rio, f!isfanln
cerca de 2i kilome1ro~ a montanLL' da cirlnr!P ~' indi~nPn~n'.·pl :í
exrrinçã.o da!> nwnrionadas ohras,
· · llio dP .Tannirfn H âP jmwit'" d•• 1!1'?:?, 101" rla Tnrlrprnr!rnr.in e :H o da Jlppnbltea.

em

J. T'i1·cs do llio.
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í\ bt'i? ,ao Ministerio da .Tu.stit;a c Nr>aorios Jntúim·es, o credito especial de '216:076$, pam auxilim· o pagamento das
riespc:.as rdativas IÍ manutenção,, ern f 92/, f.la.c; escolas
crcaring f'llt :;;onns dr• nuclro~ co1onirtf's 110 1\sfndn dn Pa1'lmrí,

O PJ'r.~}rtenlr da 1nepuhliea rios R~l.af!o;; Un~~os

ilO

flt'asil,

ll~nndo • da autorização roneérlida no n. 7 do ar f. :l". da !ri
n. -1.~42, dr 5 de janeiro de 1921, r tendo ouvido o Tribunal.
(Ir Contas, nos termos do n. 3, ~ 2" {]O a t't. a01 do regulamento :

:lJ1provado pelo dectct.o n. 12.868, de 12 de noYcmbro dr 19HI.
resolve abrir ao ~linistcrio da Jnsliça c Nrgocios InteriOI'cs o
eredito c>~pccial de 21ô :075$, para auxiliai' o pag:u'nrnto daç;
()rsprsas reativas 1i manutenção, em Hl2J, ·das P.scolas erNHinç;
em zonas do nucleos roloniaes no Bstado do ·Paran':í.
Hio <lr .Tanoiro, 14 de ,ianriro rlr> 10??. Hll" da Tnrlrpr>nrlrneia e 3 í" da Repuhlir.a. .
F.PIT\f:IO

·Pr.s::;tl.\.

JMquim Frt'J'f'Ít'o f'lt~1·1>s.

nRnnF.TO N, Hí. 2i!'l -

nlii H nf .n ~fmo nF.

19~2

A 1J1'i> on Ministerio âa .Justira r Nrqocios lntrJ•ioJ·es, por
ronta rio éxercicio de 1921, creditas .mpplem:entares 'nn
impnrlanria lotnl (/f' f .036:5Jif$.516, rís 1w1·bos JH. li'. 6". 7"
r~ 8• do m·l. 2" da lei n· 1. 242 d~ !i df' .irmcim do olludido
mmo, 1JaNI. atte1ulcr âs dcspczas decm'l'CÍÜf'S da quU.rtn.

m·m·ogaçãri da sessão legislativa rio Congresso Norirmar, ·
r•nrf'1'1'aria n. .']1 tfc dezf'mb1'() ?Wo:rimo pnssrrdo.
.
.
'

.

''

.
O PrP~idt~nte da Rcpublica dns Estados Unidos do Brasil,'
· tendo mn vista o disposto no 11. 1" do art. 96 fia I e i n. 4. 242, ·
{lp 5 de janeiro de 1921 e o art .. 1, do decreto 11. •'1.274. de
!'i de fevereiro do citado anno c havnndn con~ultado 6 Tri- ·
hnnal de Contas, nos termos no n. :1 rln ~ ?." do ar!.. 30 do r0gul::Jmento approvado pelo derreto n. 13. 86R, do 12 de no'\· ombro do 19Hl, resolve abrir ao MiniRterio da Justiça c NO::- ·
gocios Interiores por conta do exrrcicio dP 1921. r.reditos supplcnirmfarPS na importancia lotai de 1.036 :5ô4$5Hl ás verbas
m. 5". fi'. 7" P H"'uo art. 2" da lr.i aeima citaria. sr>rHio: 220:500$
:'t Yr>rba n. fi Suh~idio~ rlos :-iPnadorPR - . íí? :000$ á dr,
11. 'i -- Subsidio dos Deputar! o;; r~ 3:.': fi I fi$129 r H :518$387,
l'PSJWd ivarncnlP ús- ve1<bas 11~. (i " R - r.onsip;naçiír,s « Impressão P pu h! iração dos debates. PLc. » da SccrPI a ria do Senado P
<~ Imprnssão dos dfibates P de publicações» da SerreLaria da
Cnmara rlm; Dcpnt.ados, afim (]0 oecm;rr>1: ao pn~amento de
suhsitlios elos mrmhroR do Congresso NfH'Jonnl (• ns df'spesas

AC'J'OR

no

I'OflEn EXP:fJ!J'l'IVfl

de impressão e publicação dos debat.es durante a quarta pro..rogação da sessão legislativa dn mP-smn Congresso, encerrada
a 31 de dezembro do anno findo.
Rio de JaneiN, :14 de janeiro de 1922, fOi• da Independência e 3.fó dn Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. Hí. 280 ·__ np, H rm .TANBmo nR 1922
A1n·r> nn Mioisfi'I'Ífl dfJ

.1fltif'lll/•11't/..

lm{IISIJ'ill

,. ro)/1/l/('/'l'itl

11

r.rr.ditn r.special dr> 1 . 267 :8.9,1j$062 afim rle rnncluir com
A. ~"antos & Cmnp.. o ajustr autorizadn pelos decretos
n.s. !2.921, de /6 de marw e /.'J-280, dr. 1.1 dr WJVI'mlwn r/r .ff)/ 8, (' dá outms JJ1'f1Vidcncins.
O Pr•~sirlmif.e ria Republica do~ Esl ar! os Tinidos do Rrasil.
tendo em vista o qne cslahr>lcPr> o r!Prrr>fo Jcgislafivo n. 'L·Hi8,
de H do corrrnte, rosolve ahril' ao !\finislr•rin da },g:riculf.nra.
Tndu.sl.ria c Cnmmcrrin o ereditn CS)wcial de mil dm:cnfos o
sessenta e srJr contos. oifoccntos r> noventa c einro mil o
sessenta c dons ffli" 1. 2fi7 fS!lfí$062(. afim r! c ermclnir oom
A. Santos & Comp .. o a.]us'tn antnnzario nf'lo.s der·relns numeros 12.921, de 1fl rir marr,n r> 1:1 ..?80. de 1::: rlt~ novembro
do mesmo anuo de 1918. na fórma nelle.s f'~lahnlPriclas.
Rio de Janeiro, 14 de janf'im r! f' I 922, 1OI • r! a Indcprndencia e 31" da Republira .'
li:PITAcro Pr:ssôA.

Simões Lnpes.

DF.CRli:TO N. 15. ?fH -

nr: 14 ng .T.\Nr:rno

DE 192~

Abre an Ministerio da Fazenda, o credito especial de rl?is!
37:8.'17$62/, para occorrer ao pagamento do que é devido
: a Eugenio Olegarin Peretm, em virtude de sentença itúliciaria.
O Presirlrntc da Republira dos li:~t:ulns TJnidn.~ do Brasil.
usanrlo da autori7acão enntida no ut. !• tio r!Prrr>tn lrg-islafiyo
n. 4.472. de ho,ie datado:
·
Resolve abrir. ao Mbi~.t.erio da FazPnrla. o m·cdito especial de 37 :857$fl?1. para orcorrr>r r~ o nr~g:mwnfo do qne é devido n Elil:?,'f'r•in Olr>gnrio Pf'l'r•ira. f'lll yjf'i,itl:· t],. -t"lii'III':J .illdiciaria. ·
H in di .Tnn~'irn. 1 't- d(• jllllf'\'·n d1· 10''!''. fi)!• d;1 Tnrlt'll•'nffrncia c ~·'r' rla RPpnhlira.
Et•ITM':!O PERSÔA.
1

Hmnrm nnpfista.

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRE'.DO N. 15.282 -

DE

14 DE JANEIIW DE

19~2

Abre ao Mfnisterio da Guerra o credito especial de riis
27:219$950, para o pagamento ao contra-mestre do extinclo "11'.\'l'llal de Guen·u du. Huhin. J)w iu Jlun:irll-·

O Pre:;idente da llcpulJlica dos Estados t.Tnirk.-< :lo Bra;..il,
usanJo da attribuição que lhe confere o decreto lcf;islativo
1:. <1. 473, desta data, resolve abrir ao Ministerio da ·nueiTa
o credito especia) dP 27 :21·9$350 (vinte c sete c,mf.o,.;, duzentos e dezenove mil tresentos n cincoenta réis). p;u·a pagaLJento devido ao contra-mestre d1J cxtincLu Arse11al de Guerra
da Bahia, addido ao desta Cnpital, Dario .Jnst"• M(lt·eira, de
cJ·denado e gratificação a que tem elle clircit.IJ, a l'llltl ar de 19
de janeiro de 1899 a 21 de maio de 191-0.
Rio de Janeiro,, 14 de janeiro de 1922, 101" da lmlepen•Jencia e 34° da Republica.
.iPITACIO P ESSÔA.
João Pandíá Caloaeras.

DECilETO N. 15.283 -· DE 11! DE ,JANEIRO DE 1922
L17tr:m o Reaularnenlo da 1Ji1'cctoria (feral do 'l'iro de Guerra

() Presidente da Rcpublica dn~ Estados lTnidos do. Brasil,
ll:'iaJHII) da attribuição que lhe confere o art. ;\8, n. 1, da
Consl.i l.u içãn. resolvl' fazer as seguintes altr•rar:.õ1~~ no llegulanwnl" d~ niroct.oria Geral do Tiro de <3tlrHTa, qtle baixou
coul u lll•c.rolr> n. 14.101, de 17 de mai'I;Cl rir~ t!l"f>:
A 1'1. 32. :\ccrescente-se:
~ L" "\ matricula w1. escola de soldados sn effcclmrá em
1\atla urna das zonas militares (art. 10 do R. S. ,\1.) na
époea da primeira incorporação.
.
, § 2. Na primeira zona militar a matricula a que se ref,rc o paragrapho anterior será em 1922 effect.uacla na prilllcim quinzena cte· janeiro.
·
A d.. H. Os· exames se farão uma vez pot· aun", no mez
de agnsl.o para a p.rimeira zona militar (1", 2•, 5", u• e 7• regiões c 1 n eircnmscripçilo militar) c fevereiro para a segunda
zoua (:êl" c í" regiões c 2" circumscripção militar), perante
er•nJJ1li~siíl's rlr tres nffiriac.~ nomeados pelo cr•;nn1;uHiante da
,.,,g·ifi" 1111 1\ÍI'CIIIll:-ll\l'ipr)Ün. mer:l.iantc per!id11 d" 111'1~-idonte ri.ll
,..,"iÍ·d:Jdr~. Jllll' ird.r>r111erlin d11 iuspent.nr regi11n:li. ut1 do ;wxi.
I i :ti'. " " hOIIVO!'.
l:i11 dr•.. lan1dro, t'1 dn j:\IWÍI'I) de (g·•:•. 111-l" d:t fttd"Jii~IJ-·
dr•.)lt'i:• 1'. :\'t" da nrpnhlir·.a.
0

Jr:PI'!',\CIII

i'l·:ssr\\ .

.lur(u l'mu/i•Í !:alii(Jr:l'as.
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DECRETO' N .. '15 .28i

-DE

14 nÉ

JANEIRO DE

f922

;Ap)JI'OL'a modificações no Regulamento pal'a O$ excl'cicios c

Combate da Cavallal'ia

~·

O Presidente da Hepul!lica dos E,;Lados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n., 1, da Constituição, resolve approvar as modificações que devem ser foiLas no primeiro ,volume do Hegulamento para os exercícios c. o
tJo.rnbate da Cavallaria, que com esVJ baixam, assignadas pelQ
Dr. João Pandiá Calogeras, Ministro de Estado da Guerra.,
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1922, i O1" da Indepcu-;
dencia e 34 • da Republica •.
EPI'l'AGIO PESSÔA.:

João Pmulir.i Calo(] eras.·

Modificações do «Regulamento para os l:xercicíos e o Co1nbats
da Cavallaria>> (f" e 2" partes)

Onde se UJ,

leia-se

Pag. 21 -Esquadrão -' Com~ • J!Jsqnad1·üo .__ Con'ipõe-s<J
· pU.e-se (x) de quatro pe- (x) de quatro pelotões de com~
lotões de combate e o gTu- bate e o pelotão de commando,
po do capitão.
Regiuúmto ___. Compõese de quatrQ esquadrões,
um pelotão de metralha~
doras e o grupo do CO-'
ronel.
No Regimento divisioJmrio um dos esquadrões
ú geralmente destacado
para representar o papel
de. esquadrão divisionario, propriamente dito.

" 33 - Sentido 1
Png.
emba1nhada).

(E~paLia

Esquarl'rão '"---i Compõe-se
de quatro esquadrões, um pelotão de metralhadoras e ~
pelotão rxtranumerario.

llegimcnLo divisionario;
dos esq,uadl·.õcs. ó espc-i
nialment.c designado para des~
empenhar as funcçõcs de esquadrão divisionario propriii·
llH!lllC dito~
.
,c
No

· >llm

22. Sentido I
hainhada).

(Espada em-;

tom~ ~ pp....
-- O soldado f.oma a ·t)Usiçà~
sição indicada. no n. :~. iwl ieada uo 11, a, t.eut.lo a estendo a espada fóra do pada fúra do gaw·lló, cqn1 o~
gancho, com os copo§ pa- copo!;l para a freu: 1:, • ..,
x:a a e§.quer.dtk·OJ

e 3{ -O 5oldadô

:}t

24.., Dcs.omibainhar es24.· Desembainhar .csvadas I
padas! o soldado volta a O soldado inclina a guarniçãq,
. Qspada com· a guarnição da espada para a frente ...:
para a frente .••
Pag. 36 -- :!tl. Descancar espa2f.l. Descauçar espadas ! .. :11
das ! - ....:... _•:•••:!• •.• _...... -••
' junto á axilla direita. E' ,junto á àxilla direita.
' a posição normal de ma:t:E' a posição normal tlt:l
cha.
murcha.
1
Por um rnovi:rr.ento inverSO,;
volta-se {\ posição - de per:..
j

.
A sentinella .••.
~'ug.

filar.
.:.o, •••••.

30 ~ Ajoelhar: 1.· • .:·-·x·:-~
i-":;.. -•t~-NJ.•r•1·····~·~--

~· •••••• • ~1\:

_,_;

A sen_tinella._.,.JO;o:· ....J._•wo-J
30.· Ajoelhar~ !__.,.,_...-..,... ro••,..••,., ·

.,..r.-...-.-·1 ,. •• ,,.A arma é levada verti-;

arma é levada calrnent..e :•. •. •:•t·:·:·-· .... ,... _._. .......
perpendicularmente ,.....;

3L 'llombro al'ma 1--· _,.-.-.1
..•. gira o cano do mosquetão.
. . . . . gira o cano do mos- para a frente, ao mesmo tem...
quetão para cima ao mes- po que cTguc p. mão esquerda;
mo tempo ~que er.g;ue a até ·que o braço forme com .o.
Homb1·o m:ma l_.ri·.;

l'ag. 3!) -

(• • • • •t•l•- • ., ..... •Iq•·•t•lew•·• .... •'

mão esquerda, approxi- ante-braço ••• •:·:• .....,_.,r.·~·.-"l"J"mando-a do corpo, até
que o braço esquerdo forme com o ante-braço ••••
35. · Ap1·escnta1· m·mas !

l<.istando em hombro arma) •. A mão esquerda
leva a arma á frent(} do.
corpo, voltando-a .pa:t:a a
dire.ita ., • ·-·-~o.M• •-•--•-•- -11'1
(1

.

33. AJ)i'esental' tu·masl (Es-

tando em hon:bro arma). IN
mão esquerda leva a arm~ á
frente do corpo, ·Yoltando q
cano para a direita •••••• .,.. .,

.

4:1. Em ~odQ .Q
llCjO_ [•I•J•I .... _...f•l•:•í•~.,..-~1•

1lJag. 1\a -

ma-.

•t-t ....~

·i:.l, E1u touu o mancjo •.• ,..-4
··-·····

•r• •. .,.•t••••••,.....,... •·• .,... •• ,.. , ... ..,. .•,

as ramas imtepenucntemen~
as armas independente.: de outra voz (x);
·
llll'Ule C UC outra VOZ.
,•.• ,.,~··· ............, ••••.•• •w·..:.

(x) i\o l'.ontratiu, o com-<
iuamlo " OnUtllli'Ío-uWI'che "·
tleve ser Jlreçcdido de " llo'l!l,~
ln·o

ltio de .Janeiro, H de janeir'J de
luyel:us ••

tn)IHt ".

,_;.

1\1:!2. -- Ju[w Pwuliá G_a-

AC'l'OS DO POJJJJ:Il EXECUTIVO

lll~1.1rtT1'110

N. t ~', ~kri

Alrl'•' rlrJ .lfilll<l,·rill do l·11~•·11.i11 11111 11<'•1/lo•
;;·:;! 1 .\,~.' 1 tlii, ''""'''''""" dl' 1'1111111/11'/1/.• cf,. 1/111'
f'tl/'1'/11111 1.!'<'1'11[/•' .f,

/I

dfl .~t'lll. · ll('rf

\

1'!',

1lo• ,. ·'· 11 ·,

,!,,JI(I'i 1tf

,,·,.,.,,11

!11111'.'· <111

.iudit'ltll't<l.

,/,·
1.1

t'i1111d 1•

J't'l'·idi•lif<• da Jt••ptliilil':l "'''' J·: l:td<•;; I llitl(IS dn :U!':toif,
d:t :illff>t'illtÇfiiJ i\Otdid:i l/O :lt'f. J•• l/oi lkt'J'<'fo ](•:-'i,;JaLi\11 11. ·,. '1 i: •. do• ltlfju datndt•. r•·-:trh t' aiJJil', ao .\1 itli;;lnio da
Fuzenrla. '' cntdilo esrwl'ial de :3 ;;,~ 1 HY\JUG, de.~! inadu ao vugalllettto cJ, lJUe a União l<'Pdttral ,;e at·lJa a d•tvcr, l'tll virlude tk
senlenea .ittdi<.;ia1·ia, :\ 1>. C:ti'Oiilla Lt:~:uuiHt dt: "\ZIJ\<:úu e a
seu::; J'illws uwnure~ •. \1t11•rieo ,, Aluiziu.
(t
tl.~/llliiu

Hio de Janeiro, 14 de jattciro do
. âeuéia
da Ilcpublica.

e aí"

ID~~.

101" da ludepen-

.h;pJTACIO PESSÓA.
Homero Baptista.

Abre, pelo Ministerio. da Marinha, ó credito de 15:000$, para
installação de um apparelho hydro-rnotm·, invento de Antonio Silvino de Figueiredo.

O l'i'~siJeuLe da llepuLliea l1u~ .h;~Laúus uuiúos !.lu Hra~il,
usando· da autorização contida no art. 2", do. decreto lcgislaLivóJ
n. 4. 477, desta da la, resolve abrir, velo l\Ii1llsterlo da .Ma-rinha, o credito de 15:000$, para a. installação do apparclho
hydro-mof.or, iTl\entn do r:ídaclão .Antonio Silvino de Figurtiredo.
Hi o de Janeiro, 14. de ja te i ru dr) l '•.·! ·:, I O1" d<.~ Inpedendencin c 31' da Hepublica.
J•~l'ITM:lt)

l'.t::SSÜ.\.

J. p. l~(l reiaa _,)! t]'(llll.lu.

DEORI~TO

N. 1::í.287 --

uE

lG ntê

J,\NJmto DE tg;~z

Prom(Ja os }J1'azos fixados para aunclusüu das ob1'as de COil. .'•dl'ucr:üo da nmJa. esfar:íio rfn l'.'sfrodn t/1' F't'1Tn do Pf!/'11/ltÍ
('JJI.

f•~U'ff.Jlf_U/1/fÍ

('

fi,•

((;·11/Jfl,ll_'rÚI

dn

l'r',j)l'r:l/l'f)

lf/')/(1,.:1'/il

flr•

111 r· /'r ·ftdo i· ias.

o l'l't•:drlo•nfr• d:t Hllpllblit;;, ti .. ;; l•>d.ado:- Uuiúus do llt·a~:il,
afl.t:rttlf''"'o :w qrrt• rPqllt'l·etl a l;t>JIIfl;tldJi:t Estrada de Ji'en·o
~"· Paul~t--llio (ir:mdn, at'I'I'Ild:~f.:JI'Í:I. ua l<:·lt"ada 'tle FfiJT(I do
l'aran;J, ,, tendo t•m \i :1:• a·-; itif•II'JII:t<'.Üt' · , ..... d:11l;1·; p•·la In·'l"'r'loria Fo•tler·:d d:t~ J<:sfr<trlas. d<:<'l'•)la:
· .\l'ii.~n llnicr,. Ficam m~r·•Jgaf!o,, nt··· :11 •lc• •uarco do corr·t·u f e annu rH pr·a;;;ns fixados nn a ri. :l" d11 rlccn•fo n. 14. 83fl,
uc '2 7 de maio de 1921, e no art. :2" do decreto n. 15.078, d~

;\C.l'fOS DO PODER ·EXEGUTIYO

if8 4le outul1ro uo mosmo ann0, para conclusão das obras tle
'~UD!IIt'lH'C1it>

do nn•;l) edificio da C!'itação da Estrada de }>'erro
·do l'aran:í em Para11a!;ttú c da-> omas complementares d;t
,Jl'E'~llln !'~'açiin: e utó :10 de alJriL srguinr..:, 11 pt·az~' li:'\adq tw
llrl. :I" \''' tl,·,·rt'lo 11. l.i.l:l.ill, de :.'~ 41e maio rle Hl::l, vara cPnl'lll~fi·l ,!:t.' l'hl'a~ U'l lllliPlillt}ii~) fln {\IIIJfiZI~Ill ((c nl('1Trld•.•rit\S
"" 1\lt''lll:t.

.

1\i"

d•~

t•,la•:ftt•.

.Jmwiro, lli de janoiro de
ua 1\cpublirn.

Cicucja c ;; i''

10~~. 101~

d;J. Ind•Jpcn-

i\p]Jrt•l'U ll;·ojeclo ~~ u•·r:runcJ•los, na impurtoncía de 19:6.16$60(1
(dl'::;cllovt:1 coutos seiscentos c trinta c seis mil c seiscenlrJs n'is) c de :J:.HJl$66:.l (trcs contos quat1•ocenf.os e ~-~.:s ..
•~enta c qualr11 mil seiscentos c sessenta e dois réis). par:r.
construcçilu de casa para agente c outras de1Jendcn-

t:ias na cstaçiio de «Pery-Pery~. na· Estrada de Ferro Svl
tlc Pe1·nambttcu, e JJara o mtgmento da prato(orma do. mcs ..

\

111a

~,·staní•·.

.

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que i'equereu The Great Western of Brasil Railway Company, Limited, arrendataria da Estrada ue Ferro Sul de
Pernambuco, na conformidade do contracto celebrado em virtude do decreto n. 14.326, de 24 de agosto de 1920, e tendo
em vista as informações prestadar; pela Inspectoria Federal da::;
Estrada~, decreta:
-. Art. 1. o Ficam approYados o projeclo c res.pccl i\·o ot·çatnenlo, na imporiancia de 19:636$600 (dezenove contos seiscentos o Lrinta c seis mil c seiscentos réis), aquelle aprl'sent.ado
por 'fho Grcat We,.tP-rn of Brasil Jtailw~y Company, Limited,
c este modificado e reduzido pela Inspectoria Federal das Estrada~, para a construcção do casa para ag·entc, depcndcncüL
para installaçõcs sanitarias e depositos pa.ra inTHuiima.vei na estação de «Pery-Per~·», no kilomct.ru tí3. 500 da Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, de a~~ôrdo c.om os documentos qtw
com este baixam rubricados pelo dit;-ector gemi do Expediente
Lia Secretaria de Estado da VIação c Obras Publicas.
Parag;:apho unicu. As dcspczas que, até o maximo ucsso
orçamento, foeem apuradas em regular tomada de contas, após
a conclusão das ubras, deverão ser leYadas ü conta de capital.
na conformidade da elausula 22, aliena c, do contracto celebrado
fllTI Yirtudc do decreto n. 14.~12G, (Je 21 de agosto de 1!J20, comhinado com a clausula 52, § 4', alinea b, do mesmo contraotrJ.
Art. :.>. • Fica tambem approvado o orçamento, na 'importancia de 3 :~64$662 (tres contos quatrocentos c .~ssenta e
quatro mil seiscentos e sessenta e dous réis), modtfH~ado pela
;t.ch d'l 102~ - Yol. li

l'çferidu. InspectOJ.'ia e que COÜ:l csté taml.Jcm baixa rul.Jricado
mencionadp director get'al do Expediente, para o augmento
ela plataJm·ma da mesma t'dação ue accôrdo com o pl'Ojecto geral de que trata ll artigo f" ueste dec!.'dO,
Parflgra.pho u11iCo. .\s dcSIJt:zas que forem effcetuadai:! ·

~elo

augmonto da .!Jlata!'orma, até o maximu do orçamento
oi·il approvado, c ucvidamentc apnradas ~In J'cgular tomtida de
<~uutas, apóll a coneltcsiio da ohc:1, dcvet·ão ~cr levadas á conta
de rusf e:io, conforme c·&lab•·iPr't! a ;,,Inr;a c tia l'lansnla 17 ·tb
eitadtJ contracto. -·'
Art. 3. o Piu'a conelusã•' tias obras previstas no projecto e
orçamun tos ora 'lppruvados fil:a fixauo o prazo de .quatro. ( 4)
mi]zcs, a contar lia data ~lll que ;fut· dauó tunheeimento á companllia da :JWl'scnle aiJpl'ÓVação. ,
.,
.
·H.io de:Janeiro, 16 de janeiro Je 1\J~~. 101° da Indnpendencia c 34° da Hcpublica·.
·

eolli t'&.S.l'·

.h:l'I'l'AC!U

PrssuA.

Vires do Rio

Üt•:r:llE'l'O }i, i::í.~H9.Ju'tol'iza

Dll Jtl

DB .JA~EIHO

DE

1\t22

iv

«1'he
estem TeletÚaph Company, Lim,itecb; a,
secciunar diversos calws I' /011('111' '111/l lei'Ceii'O entre llio
dc JmH~il'o e Santos.

u Presiueute tla HevulJiica dt)S ]!};lado,; Unidos do llra~<il. aLf.endendo ao <rue I'l'(l'Wt'ett «Thc \Vc.~Ll'l'n Telegraph
Cnm.pan)·. Liwi f e(l»; I) ara ~.:UillJ.Il'illJtml.u Lias uiJri.gat.:ílcs a~su-
ll.idas no eunlmdu as::.;it;IIado l'IU vil't.ud•~ do tlct:retu Jtumero
J L 1/:l, Jc 18 de maio Je 1\!.:!IJ, e d~ a~.:curdu eom o •tue proJ\uz a Heparf i·(,'ãu Ue!'al d"~ 'l'dPt;T:~fllltl:-;, de ereta:
·
. AJ'f.; .l." .Fica a «The \Vestem. Tc!cgrapll Cumvany, Li.míLcd», Li e confórmiuaue c um as plailf a;; que a este acompau,anl, ru!Jricadas pelo dircefllt' geral de EXit1ediento da Se-'
•:rcl.aria de Estado da. Viação e ül.Jras l>uiJl it.:a8, . autorizada:
11) a seccinnar os cabos Hio- Bahia \dou:;), aterrando-os
na \'íctoria. Gapilal dO; :Esladq do Espüito 8anto, onde intercallará 1'ela!is, do mnuo a d11p!icai' o podrr de transmissão
. tia linha pela J'edlt('t_:ftD da «copacidw/, 1 c/l'clricw> do~ rcspcetivD,; ·~nndud.r)I'C~>, ·
IJI a .~eccionar o cabo n. ~ t•m l•'lorianopnli~ e Rio <;randc
:do ~til, d,c Jllodo a oJTPJ'Cl'PJ' t'a!Jo;.; ai f <Tn:tf Í\ t>S a co;;; as cida-

l'

des.
au~-:mentar con;.;ideraY•.•Im''lifl'· o '""''''' de tra11~111issão
. dessa~ linhas;
·
c) a .~l!l't:i•lllilJ' n caho 11, :;; TI•> Hin nrantlc do ~ui, l~l!iJra

at:!llte!Ifa·,._JIJe a etitllftwfil•iliolad•· p•·la r•·dllf'\;i'to da «1'11/HJ.r:i-cl,·,:trir:aJ>;

tlw"~

ri) a lançar í1m lr•t·ct:it·.,; t:al"' d•· ;llla t'ontlHdihiliuatie
PntrP a eidade do H.in dfl .TaiH'ÍJ'O ·~ a de Sautos, a(im de atll·ndm ao volumoso trafcgtJ e11fr•· ,.,sr·~ d11t1s ccntl·os com-

·Jw•rc·iar-;;.

j ()

Al'L . .'.!.." o ,;ecciüuumetiLo dos ealm-:t u,;. 1 e 2, na L' idade
tio VleV1ria, deve ~er feil.'o ::;imltliuueamenle com o lançauwul<~ d•.o ~:alJu Jin~elu ligaudu aquella cidade a m;la Capital.
1\i'l Je

.Jam~iro,

Hi dn janeiro Je lV;!.;l, lUl" Ja lnuepeu-

di.uem e :J.í" ua. llepuLIJcu.

J<.:i'JTAL:IO

PEi::li::!UA

J. Pires du llia

lJJ<;CHKfO N. liJ.2llü --

IJB

lü

DE J,\NEUIO Dl!i

1V22

.ctuni ao Ministerío lia Agncuttu1·a, lndust1·ia e Commercio o
credito especial de 30:000$, ouro, para pagamento de.

ajudas de custo a lentes da Escola ::Superior_ de Agricullum e Jfellicina Vctel'inal'iu c da Rscola de Minas, para.
jazerem, durante U.s férias de 1921-1922, cu1:sos de aper_leiçu,wnento no estraugeiro.
·
·
O Jlre::;iuenle da UépulJlica do,; J!;stado8 Uuidos do Brasil,
Ieu elo em "isla o LJ.Ue estabelece o Jecrcto legislativo n. ·L 451,

di• ·Í Lle janeiro de 1922, resolve abrir ao l\linistel'io da Agricull.ura. Indust t·ia c -<.:ommercio o crediln especial de JO :UOO$,
;.ara occorrer ao pagamento da ajuda de custo aos seis len1t~o,. Ire.~ da E~eola Supcrim• de Agricultura o Medicina Vete- ·
rinaria t\ tre,; Ja Escola de Minas· de Ouro PreLo, eleitos pelas
1 Ci>pect i v as congregações. para, na fúrma dos dispositivos do
~e11 n•gulanwn to. fazerem durante as férias de 19:21-1 92~,
1'1; ,.,, ~~ de aperfeiçoamento no estrangeiro.
lli" de Janeir.o, lü de janeiro de HJ2::, 101" da ludeperiLit>ncla c :J4• da Rcpnbhcft._
EPITACIO

.PESSÔA.

J. Pires do Rio.

ti:FcnKru .\. l:J.ltJL

.·~DI:

LG

lll·: .1.\:--IEIH" 111·: J\J.~:.?

Coi'I'Í(Je enganos com qu~ roi publicada a lei n. 4.4-40, de
rf,, dczcmb1'n do . anno findo, que orça a Receita da Republica para o exércicio de 1922.
(I Pl'f'.'-'ÍdPilli' da JlPpuhlir·a do" l<~stados U!lidos dn Brasil,
dn tJlW PX•LJIIZ a •:'III'Sa da Camara do;:; Deputados em
llton,.;ag"m d" .11 do col'rent.e. onf'.amiuhacla ao 1\rinisfPrio de
]';~fado d"" \pg,H'ios da Fazrmda PO!ll o offi!'.in n. Jr;, da ntcsJna
data: do I" :-;t'l'rdario da rnft•rida Camara:
·h11:o saiH~I· qtltl a lrd n. \ ..\ '10, de :11 de dezmulJru dn
:1111H1 Jll'Uxiru" fi11d" ... ifllt'. IJI.'t:a. a Hecriln rla lti•pnhlir;a para. o
''X•'I'f•ieio dt~ 1\1·!.:.'. de v" ;;wr PXet:nfada t:lllll :1' s1•gnittlfJ eor-,.,n

Yi~fa

r·I'L"('Õ('..;:

No arl. tifl .... ,O.ude,~e diz: « ... da·lni 11. ::.:J21. do :w da
d!•zelllbro ·de 1'\:11 O••• », diga-se: «da lei n. 2. :1::.1, de 30 de
Uf'Zt'mbrn de 1910.~.».

36

ACTOS DO 'r'ODErt •EXEGUTIYO

No mesmo :u:tiso - Onde se diz: da alinea do O,l't. 3üiJ .
do. Co digo Penal. •. », diga-se: «. :. da ui i11ca do art. 309 uo
Godiso •Pchal ••• ~
Rio de Janeiro, Ui do .innd!·u d~ 1\1'2;!, lU!'' da lttllepen~

dr!ncia e 31° da RepuJJlica.

EPl'f.\ClU Í'E~!::lV.\.
IIumcro llopfislo,

DECRETO N. Hí,21J2- u~; 17 l!t: J.\:\Etno UE tU~:.'
ao Ministerio 1la F'azcnda, o cJ·edito CSJJCcial da réi~1
18:506$175, pnl'a 11agamento da (Jntti{icor;tio addicional rt,·
30 % sobre os vencimentos a que teem di1·cito diversus
auxiliares do. po1·taria da Co,<a da Morda e 1'elat·iva ao P'~~
riodo de 14 setcmbl'u d·J .f9t;; a 31 ele clc::;cmbro d1: 1911).

t\.bl'c

O Presidente da llcpublka do~ E~l.adL•s Unidos .Uo Brasil,
usamlu da 'aut•orização contida tw •ut. 1" Lln decrclo legb~
latiYo u. -L 17\J, rde hoje datado:
Tliesolve :lbrir, ao :\linislerill da Fazenda. n, credi lo e~pe.
cial de 18:506$11::1, para pagamentu da gratificação addicional
d•1 30 <;ó sobre os vencimentos, de que ;;ão credores os auxiliares da portaria da Casa da Moeda, .João !la Costa Leite, Jo~
velino Elias l\Iachado, José Cuperlino dos Santos, JL1~é Duarl•3
Lisboa e José Sebastião Pedro, e relativa arJ period•J d0 1 í de
setembro de 1913 u. 31 ue dezembro uo 19ltl.
.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1'J22, fOI' da Independeu...
cia o 31° da HepulJlic:-~.
LPITACIO PESSÔ.\,

l!omcro BaJ;tistcr.
DtCRtTO N. 15.203 -DE 1/ DE .LI~Elf'<O DE 1U:!2

Abre ao Ministerio aa

Fa:.enda o Cl'cclito especial de 1·éis
54 ::S38$969, pcua occo1'1'CI' ao 1W(Jamcntn do qtte é devido
a D. Ma1·ia Pinheiro de .·\mOJ'ÍII~ Carr{ív, cml virtude dt~
sentença judiciaria.

U Prasidenlo da Rcpubliea dos Estados Unidos t:lo Brasil,
m;ando da autori1.aç-ão contida no art. 1'' do decreto kgiêlalivo n. 4. ·180, de hoje datwdo:
Rcsoh·e, abrir, ao l\linisterio da Fazenda, o credilo c;,pc~
eial de 54 ;.í38$969, para occorrcr ao pagamento <.lo que é devido a D. 1\laria Pinheiro de .\mnrin1 Canlio, em vil'Lude de
"outcnr;a judiciarin.
Hio (lr~ Janeiro, lí dL' janci!'n ~rr: ~~~~~·, lUl" 1,a lndt!IJf_:mleu< ia c 3 i' da Il!'lpuiJlira.
BPtrAGIO

llalllcJ'o

PEssôA,

Baptista

81
DECRETO

N.

Hi. 201 -

DF.

DE

1i

.JA'NEIRO DE

l 022

~ b1·c . ao Ministerio .da Fazenda o Cl'edito ll_SjJeciat de
3.):362$482, destinado aQ pagamento ele que á devido a
H. EUsa de Mow·a Cnri,jó c seu.~ {ilfl(l~, em ·cirl'!trie ((lo
,~''!Jicw·rr

,iudic!orin.

l) Preo,idcnln da Rrpuhlica dos rsLado>~ lJnidos rio_ R1•agiJ,
n;;ttndo da autorizaçlío contida no decreto !Pgl'llatn·t) numero 4 .'t8.1, de hoje datado, resolve abrir, ao l\linisterio da.
:Fazenda, o credito especial de 35 :362$482. para occorrer ao
pagamento do que é devido a D. Elisa de Moura Carijó c seus
filhos menores Jayme, Jorge, Magilalena, Yiolcta, Panlo (' Al\aro, em virtude de fientença judiciaria.
Rio de .Janeiro, 17 de janPirl} rln 1922, 101" tlrt Inrlerrn ·
rlrnria c ~H" da Republica.
EPITACIO PESSÔ.\,
llam~CI'a

DECRETO 1\. 15.:?0ti-

DE

18

Baptista.

DE JA)!Ell\0 DE

iO::':J

:1./ire no Minisluio dá Justiça c Neoacios Jntedo1·cs o crcrlilo
de 34 :0.'19!1:000. supvlemcniar á vrrba 2• do ai't. 2o da

lei n.. 4. 2~2, ele

fj

de janeiro de 492-f,

JJaiJamento di! duas

rtapas aos

1JO)'(t

.~m·gPnfog

COmpleta?'

O.

rio f.'ol'JJn de

Jlomllciros.

O Presidentt> dn· Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislab\'0
n. 4. 48ri, destn d:lta, resolvr- abrir ao 1\linistcrio da Justiça n
Negocins Intcríorcs o credito de 34:03~$600, supplemcntar á
ver h a 32" doJ art. 2° d:t lei n. 4. 242, de !í de janeiro de~
i92t, para completar o pagamento da~ duas etapas concedidaJ nos sargentos do rorpo de Bombeiros. r~cta referida lei.
Rio de Janeiro, 18 de jnneiro <le 1922, 10.1• da Indq>en.~
flcncia e 34• da Republu:a.
EPITACin PESSÓA.

Joaquim Fc1·r'cira Ch.rrv~s.

DECIV:ETO N. 1:1,2913 -

DE

18

DE J.\~mno DE Hl2~

abi'C ao Minútr1'ÍO da Justiça e l\'C[JOCios Inteí"iorcs o Cí'edito
csrpccial ele 139 ;.'126$9H. para paanmcnto a Moreira Bar-

bosa & Comp., de mcdicmnrnlos r

JH'nriuctns

rhimicns·

j'onwrídos ao Got'C1'11o.

O Presiclenlc da Republica do~ Esfndos Unido~ do Brasil,
usando da autorização roncrditla pelo dt'rrfo!o JcgislatiYo numero 4 .lt80. desta data, resolve abrir ao 1\linistcrio da Justiça
~' :'\egocioq Interiores o credito especial de 139:326$941, para

pagamento ,do que é de,•ido á MorPit·a Barbosa & uomp. ,de
·medicamentes e prodnrtos chirniens fornecidos ao Governo ..
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1922, 101° da Jlndepend!)néia e 34"o da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

'
'
.Joaquim Frrrci1·a
Chn.ves.

DEf:RETO

N;

15.2!17 -- rw

1R lJR

.JANmno m: 1!)22

I
I
I\ hI' I' ao Ministerio da Guerra o credito especial de 1'5 :000$
pam pagamento dos '-'enrimellfM an barharel Jnãn E1tJlll1·asir, filli6 dn S(m:o.

O Presidt'IÜP da Jlppuldirn dn~ IEstnrlns Unido~ do Brasil.
n:::anrlo da autorização que lhP ronfm·p o decreto legislativo
n. ~ . .\8R. rlrsta clnla. rrsolvrr abrir nn l\iinisl.Prfri (la Gnerra ·
o credito cc;pc•~ ia! li L' 1;, : OflfJ!l'. pam pag-amPilto dos veHrimmtlos a qnP tem rlirr'ilo n hal'hllrPI .Tofío Enuhrasio Gni6
<lc Souza. pelo rxrrririo inlrri11n. ria.~ fmH'çõrs de andilor ti~
guerra da Ji' r·Pgiãn militar. no impPrlimento dn effecl.ivo. dlJrante o período á e 1!l do .ianPiro a ~ l de ,rlrzemhro de 1020.
Rio .de .Janeiro. iR de .innriro de 1\}22, 101• da Jndcpt'ndenrin o :H_• da nepnhlíoa.
'
EPITAr.TO

fPESS'ÔA .

. .lni'ín Pnnrlid Crrlngeras.

D'F3GRETO N. Hí. 2!)8 - -

DR

18

DE JANE!HO DE

1922

an ]lfi?JiSfl'rin da Gnr1'1'1T o f'l'nliln SllJI}JII'I111'11fm• de 1'éi.ç
3.991 :-fllfl$106. para. rrttender ns despezas decorr·entes da
?Jerba 1ti• - Material - ns. H, I fl, 22, 23 e U, e crmsirmaçtío -- Despezas esperinl's
do orl'n.»H'nfo rll' 1!121, I'
dâ outras 1li'Ovidendas.

Ab1'1'

O Prr,sidrnl P da

TIPJ11lhlit~a

dos E&f.ndos Unidos do

Bra~il.

u,;nndo da autorizarão quo lhe r,onfero o dcerPto Jegislatiyo

n. ;'f. 100. r]psf.a data. rp,.;oJyc allriJ' ao Minisfrrio da Gurrra o
credito wpplement~JJ~ rJe 3. 9!H :43ô$-ll}f\, nn ,.a attendrr ás des- ·
)lrzas decorrentes da Ycrba 15' -- l\IatArial - -- ns. H. iG, 22.
23 e 24, ·e r,onsignacão - Despczas cspcciars - do orç.am'e11t.o ·
rio mesmo 1\finisfrwio, r·cJativo ao f:'Xf't'l'icio dP 1921, porlendCl
famhem, pa1·a fal fim, P aft\ aq111'liP lin!Íif', faz0r npera(:Ões do
cretlif.o.
i
Hio do ,Janriro, 18 dr, janf'im d•• 10:.'?, 101° da JndcpcndPncia c 3i" ria ncnnhlicn.
l<:PIT.\CIO PESSÔA

Joü.t:< Pmul'irí

('n.lO(!n'Nis.

::IJ
DECHE'IIO ~. 15.2\l!l-

DE

18

DE .JANE!I\0 DE

1922

·I' ,\'··i,,wio~ç li/.fi'Y'ÜII't',ç o credito
rk 502:i84$7.H; 'supplem•cntm· á consignação «Para conl'!usrío da r'olo11in fie .'llirnwtins d,• .lrll'rth;J!Il(/liiÍ», riu l/limero 20 do art. 2• da lei orçamentaria de 1921.

,1/n·e nu Jfl'ttistel'io rl<r ,(",çf·i.t·a

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrMil,
usando da autorizacão ronccdida pelo decreto legislativo ·numero 1. 4!H, desta data. resolve abrir ao Ministcrio da Justiça
c Ncg-ocios Interiores o credito de 502 ;1,84$731!, supplementar
:1 consigna~:ão ·"Para• .conclu.~ão. ria Colonia de Alienados de
:Jácatépãguii». do n. · ~O cto art. 2" da lei orcamcntaria de
f !l2J. a fi)ll OC pa~ar ao. rll'"fli'Z:l!'< COllCI'l'llf'llfPc; ás rr<;pPC'tiVUS
nhrrt~. no rcfcrirlo nnno.
Hir• dP .Tanciro. 18 rl(' .ianoiro de 10~:!. 101• da Tnrlependenria c :J't" ela ncp.nhlkn.
EPITM110 PESSÔA.

Joaquim Ferreira ChmJes.

Tmr.rmTO N. 1!'í. 300 ' -

DE

18 DF. .TANEIHO DE f 922

í1 h1·(' rrn IJltinistcrir; da Fazendá. n credito f'special de
17:348$, para paJ,Ja,mentn das despezas com os reParos de
rt1.1r cm·r·r·r n 1'''bOradm· «.YntaT)). rio -'''l'l'ir·h tio ,\ lfonr/r>qn

ri<•

Rio rti·mule rfn NàTte.

da

O rfrsidPn!.P
Hrpnhlira riM Esf.ados tTnidM do Brasil.
nsrmrlo rla nntorizaoão eontirl.a no decreto lrgislaf.ivo numr.I'O t, ..'f\lfi. 1lP lw.ie rlat.arlo. rPsolvr abrir. no Minist.crio da
Fazenrla, o tJ'c•lif.o. cspcrial de 17:348$. para pagamento dac;
dc!':pPzrts rnrn O"- rcnnros rin qtw earer.e o rebornrior Nrrlal. d0
Sl'l'YÍSO da Alfnndrga elo nio Grande do Nort.e.
Hio rlP .Tnnciro, ~8 dr janeiro tle Hl22, tot• rla Inilcprn~
cli'JH'i~ P :1 í" rl:l. RPpnhlirn.
EPtTAf!IO PF.SSÔA.
Hnml"ro Baptista.

HEf!RE'fO N. 15 '3101 ~

DE

18

DE .ÚNEIRO DE

1922

'A Tn·f' nn Ministel'io (la F'nzf'ndo. n cJ·editn esv~eial dw .f :I 0,0$.
11111'0. llll''n. paanmentn da m·ah'ficaciio rl!! 25 % sohrc · _n:;
11enrimentns. r('laUna (f(j ('.r:errieio df' l9HI " rr. que teem
rlireún os funrcionafin~ rlrr Dele(foda rio Th qgnnrn Narirmrrl em J,nnd·trs.
O p,·rsirknt.r d:1 Ren11lilica rins Estadoc; Unirlos do Brasil,
llsflnrln rla a11torizaç~n ronf.irla no nrf.igo nni~0 do rlecJ'Pfo lP!:!Jsl~tivn 11. 4. !o OI
dr 20 rle 1lezrmlH'O findo. rco:()]vr ahri1·.
:111 1\lini~tPri.n •1:1 VnzPnda o ererlito
rlc ·li: 100$ (ouat.nrio
C't'nfn" t' I'I'!Jl mil r1~i-.:l l•llrn, .parn nr>rnJTr•J' ao f•:l!':flll!Pn!.n tl:\

\gratifiéacã<i de 2-5 o/.;· sobre os vcncitnentos relátiva,~o ·~x~r- '
·.eleJo de 1919 e a que tcem direito o delegado o escnpturarws
<la Delegacia qo. Thesouro Naçional em J,oJ!dres. ·'
1
. Rio de Janeiro, ,18 de janeiro de W:?·~. 1OL" \1~ Tndrp••t-:.. M11ci;1 e 3í~ cta Republicn.
I

EP!TACIO PESSÔ.\.

,

llnmcrn llaptista.

DECRETO N. 1~5.302Conced~.'·a

:. ,

'

DE

19

DE J.\NEIRO DE

1922

-

i

Ame1•ican War1·ant Compan.y auto1·ização l1CO'a
funccfonar ~. app1·ova os ''espectivos estatutos •

. O Prcside~te ct:i. Republica dos Est.ados Unidos do Brasil.
nttertdendo ao ·que requereu a sociedade anonyma AmPrican
··Warrant Company, com séde em Santos, Estado de S. P.uulo,
e devidamente representada, decreta:
Artigo unico.' E' concedida á sociedade unonyma Ame. rican Warrant Company autorização para funccionar e fieam
. approvados os estatutos que apresentou. obrigada, · porém, a
mesma .scciedade a cumprir as formalidades ulteriores exl··
·çidas pela legislação em vigor.
. , Rio de .Janeiro. 19 d.c janeiro do Hl2~, 10 L• d:t Imlopcn~
<lcncia c .3i". da Republ~ca.
!

EPITACIO

PESS~A.

J, 'Pires rio Rin.

/

bECRETO N. Hl. 303 ......_ [}E Hl DE JA;.lEtno DE ·1 022

'Co,ile~de rzutorí:o.i;ão d Anula-!lexican P~tr~leun'i Companl}
_,

~·

Limited para_ continuar a funccionar na ReJntblica.

O Présidenle dá Republiclli dos Estados Unidos do Brà•
· ~11.. ntfendendo .llo que requereu a sociedade anonyma Anglo·
Me.:tican Petroleur,n Company Limited. aut.oriznda a fnnccio·
· nar . na Republica. sob a denominaçãO" de The Angto-1\le:xi~áh Petroleum Prod-ucts Com;p'any Limited, pelo decreto
.n; 10.168, de 9 de abril de 1913, ~ sob :i actual pelo decreto
.n:-.12.438; de 11 de abril de 1917, e devidamente representada, decreta:
Ártigo urt.iÇo. E' concedida autorização á Anglo-l\Iexicari
tPctroleum Company Limitcd para continuar a funcciona1• •
na Republica, com a alteração feita nos seus estatutos, por
I.notivos do augmento do capital social, na ronformidade das
· resoluQúes adGptadas nas asscmbléas gerae,; . dos respectivo~
.nccionistas em 11 de novembro de 1913 e 23 de a)lri~·de 1917,
··observando a r.eferida sociedade as mesmas clttl.\SUlas qua·

~CTO&

00

PODER IEXECUTl\'0

flcompanham o decreto n. 1.0:168, de ·9 de abril de 1913, e fi~
cando obrigada a. cumprir as- formalidades ).llteriores exigidas
pela legislação em vigor.
Rio do JaneirÓ, 19 d() janeiro de 1922, lOto da Indc ..
'{londeneia .e 31" cta Republira •.
;F.PITACIO l'ESBÔ.\.

J. Pirc.~ do
DECRETO N. iti .30·1

Tlio~ ·

19 .DE 'JANEil\0 DE 1932

-DE

itb1·c ao 111iniSterio da Viação e Obms Publicas o c1·edito especiaa de 212:675$600, para pagamcnt~ dos fornecedores de
combttstivel .e lenha a Estrada de FCI'r{) Oeste de Minas, ;
i1o. 2'' scmest1'c do mmo de .1920.
O Presidente da Republi-ca dos Estados Unidos do BrasU,
usando ~a autorização constante do decreto legislativo nume:-o
4. ·HI8, desta data, resolve abrir ao 1\linistedo da V iacão fl Obrafl ·
Publicas o credito especial de 212:675$600 para pagamonto -dos fornecedores de combustiv{'l e lenha á Estrada
pagamento dos fornecedores de oombustivel r lenha á Estrada
de Ferro Oeste de Minas, no zo semle6tro do nnno de 1920, da
nocõrdo com a demomtrnçrw que acompanhon a monsngrm (\()
!! de setembro de 1921. .
nio d<- Janeiro, 19 ·rlc jnnriro de 1~22, 101" da lndr.pon~
dcncia o 3 ) da Republica.,
0

EPITACIO PESSÔA.;

!,., I'.ires do Rio._

DECI\ETO N. 15.305-

m~-20 n~ ,1ANEinn DE .192~

i1 brc ao MinistCI'ÍO da Fazenda 'o creditá especial de reiJ
1.$1:693$296, para paga.mento do soldo que é devido a!'l
rarJitão de mar e gue1'1'a Augusto Carlos de Souza e Silva
J•elativo a periodos em que e.xcrceu o mandato de depu·
tad'J (edCI'al.
O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do. Brasil:·
Usand0 da autor•:~~aci\o er.ntifliL no ~rtigo. nnico do decreto legislativo n, tl, 508, de hoje datado, resolve abrir, ao
l\lini~;terio

da Fazenda, n credito f'special de 12: 693$2~G, para
pagamento üo~ soldo que ó devi~o no capitão do mar e guerTa
1\.u,:,rusto r.arlo)Q de Souza e Silva. e rl'latiYo no~ poriodos de
2 de maio n 31 de dezembro do 19Hi c 19!6, quando éxerccu
o mandalo de deputadc. federal.
Ui o de .TanPir·o, '20 do janeiro rte Hl2!?, lO I" dn lndf:'penÜPnria e 34° da Repb.blica.

_

EPITACIO PESBÕA,

....... ...,
~

Homero Baptistil,

'.ft.
1

,, I •

;ixtc!m'r(} ~;
·"',

.,

t~,a~ ___;;· oR

' .

..

t ··.

'.

nm .JANEmo'·n&·t~22

!O

, •

,..,

'

J...

, . , ~-

'1

'

'/ibrf ao Mini,sterio lia Fazenda o · creJtito especia~ de réi.J
' ~29!862$384, para payar11en~o. do que' é. devicto aO Mosteiro de &. Bento do Rio de Janeiro, em virtude de sentenÇa 'judiciqria.
·
O Presidente da Republíca dos Estadog,· Unidos do Brasil,
u!'tando da autorização eonhda no artigo linico rlo deereto Ir't~reto legislativo, n. 4. 5.07, resolve abrir, ao
Ministerio da
FazE'ndá, o credito esp·eeial de '229 :862$384, para. IfaKamenfn dn
. qne é qcvido.a,o Mosteiro de S. Bento cto Rip de Jant>irn. em
'VIrf.ude de senten{)a jutlieiaria. .
,
• ·!ti(} de .Taneiro, ·~o. r! c jun~írn, .de 1922, '1 01 • da Tnri<'JW!l't;lenc m e' 31" i;! a Repu oi wa.
EPITACíO PESSÔÁ.

HomPrO llaptista .

. DECRETO N. 15.3:0/i

-DE

20

DE .TAI"ElllO

Di~ 1~22

:..t.b~é ao Mini.çterio d1i Fazenda n credito especial de 3 :655$~

,. · ·para occorrer ao ·paqarnento das diarias i(e 5$, devidas ao
Pncarreyado do extincto 1? pnstn (iscàl do 4.lto. Juruá,
Joaquim M(Lnoel Tei.-reh·.a dP- Moura Filho e relativa,ç aos
exercicins de 19.20 e 1921.
· ·

.
O Presir!e~te da .Repuhlíca' rio~ Estado~ enírlos do Brasil.
tisando da autorização contida no artigo nnico rlo decreto Je, .g,slativo n. 4.506, de hoje datado. rr,Rolve abrir. ao Minio:;terio da Fazenda, o credito esneCial de 3 :55;)$ para occorrrr ao
;J:·.agamento das. diariils de 5$, relativas ao;; exerci cios dr. Hl•'?.O
· e 1921 e que são devidas acr encarregaria do oxt.irwf.n 1• Posto
Fisool do Alto Juruá, Joaqt1im Manoel Tf'ixeira de Mnnra Fi-

lhn.

· · ·

·

1\iÓ' de ia.n. ~iro, -2Q de janeiro,' de
11enl.'ia a ::w da }trpnblicn.

·: .i ; .•

'

1922, 101• da

'

.

'. .

l~der)('n-·
'

Er>ITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N.
,

HL 3Ml

-~

,,

DF

20

DP.

I

.TANF.rRb

'

JlR

I

i 922-

I

A:lJre an· A!iniste1·io da Fazenda o.. r1·ediro rspec,ial
$$;QI'i$51 :t. pà,ra

Fel'l'eira, em

(j

'/J/1(/amertto dn

ri~·tudr•

dr genfruNr

~

dm•írfn ((
jlídirial'ia.

((11.1'

i(~

n.

réis
!rene

O Presidente da Rf'pnhlira dos Estados Unidos do Brasil:
Na f6rma do disposto no art. 1" do decreto legislativo
ti. 4. 505, de hoje- daf.~tdo. rA~olvf\ abrir. ao Ministerio da Fa,~~<1\-' ~ credito especial de, 33 :017~!51::1, para pàgamento

a

''

'·,

•

'

•

I

'

I>.·
F'orre\~â.c' ,{i1~3 'J.àl.leOld.!J. miiÍi.stro dp-.. Supremo ,
'l'ribunal 13ernârdlnn PerJ•eiri\ da· Silva, em virtude de sen~:
tenc'a jtidtciaria..
· ·
'·
·
.
'
.
• Ri(o de Janeiro. 20 õ~ janeiro de 1922, 101• da Indepen- .
dencia e 34" ~a Republica.
,
.

trena

dp

,:mPITAClO PBSSÔA •.
\-

Homero Baptista:

DF.fillRTO N. 15.10\1

··-DE

20 !JF. .TANF.Iib'm~
1!l22 A
I

A T11'r n,ó 1\linistet·io

áa

,.U!

Jnstiçn c' Nego cios Interim·cs r.reditos
im~ortancia de

sup.pleinenta·rf?s . no

71:70j$848. á VBl'ba 17•, e 604:806$.
tu•t .• 2• tio Tri m;rnmrnfnrfn. rir. 1994.

1182 :5fl,l$848, sendo
ff Wrhn 12()• dn

O Presirlomte da Tirpnhlica. ·rios Rsla.dos Unidos <lo Brasil,

mmndu da aulorizacjln concr.cJirla pefo rle.cmto n. 4. 5fl4. desta
~·(lsulvr nbrir nn Ministerio
f.crim;ç-~·. r\rr<liiM siJTllllcmentarrs

dnl a,

n::t Justiça. e Negocios In- .
na imporf:mcia de· rMf',
682 :!í21$!H8..c;rnrln. 77: 7~!\l848 n. vcr11rt 1.7• e 604:806$ l\
verba 2on, rio art. 2• da lei orcamcntaria df1 Hl21. nas dot.a- ..
cõm; nara a ·Casa de Detrrtção, Hospital Nacional df1 'AlicnarliJo:
. 'B f:olonia flf1 Alienada~.
I\io ne .Taneiro, 20 de .i~nfiiro rle 1922. 101 o rle lnrlepen~
rlenrin r :u• na Repnhlira ..
EPI'fACIO

PESSÓA •

.Tnaquim Ferreim Cham'!s.'

tll~CRETO

~ ' :'

N. Hí.310 _;_

DB

20

1[)1')

J"ANF:TnO DF:

1\122

1

11_1-inistn•in df" .T11stiça c 1Vc~ncins ~nte~ior0~ á crr;dit()
de 87:580$580, para mdemrnzaçao á Irnprr.~nsa
- Nacional. ri!? de~peza.ç. em -1920, realizada.~ com·. a im.ilre ...-.:..
sãn. (' publirar!ÍO dns "trnbnlhns dã Camm·n rins nrputorln.~.
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() Prcsi1lonte da Ropublica ,dns F,o;faflofl UninOR no BrnRH:
nsannn na aut.orizaqão _eoncedida pelo nrr.rpf.o legif'lativo numero 4. 503. desta data, resolve abrir ao Ministerio na .Tus- ,
tiç.a P. Negoeios Iilterióres o credito espeeial de 87:580$580, ·
para indcmnização :l Imprensa Nacional de dcspezas. no exetricio · tle 1!120 realizadns r.nm a imprcsf'ão o nuhlicar.ão . ,rlos
t.rabalhos na Camara dos. Deputados. exr,erlentc aos crel:litos ·
orçament.arios, supnlementares e extraordinario" abPrtos ,para
aauelle fim. no referido exercicio, podenno ser applicarln ern
despezas com o serviço no exercício de 1921.
Rio de .Ta,neiro; 20 de janeiro de 192~ 101 • da Innepenrlenria r :H• na Rr.publir.a.
·
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EPITACIO PERRÔA ..

Jnaquirn PPrrri1'rt

Chn1u~s.
.

'

.'ACToS DO. 'PODE!\ EXEOtlTl\'0

,DECRJETO N. 15.311

:-DE !>O DE JANEIRO DE

1922

':Abre ao Ministedo da Ínstiça e Nego cios Intcl'im•cs o C'l'edito
especial de 4 :IWO$, ouro, pam pagamento do fJremio de
viagem, concedido ao alumno rfn /n.~fituto Nnôona1 de_·
Jlnsica, Pery Osca;· illacharlo.
O Presidente da llrpublica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 4. 502< desta data, resolve ahrir ao 1\linis!.erio da Justiça
e Negocias Interiores o credilo especial de 4:200$, ouro, 1mra
pagamento do iJremio de viagem concedido ao ulumno do In-.
f;tituto Nacional de Musica Pery Oscar Muchàdo.
Rio de Janeiro, 20 de jnneirn dr Hl2~. 1O1" ·lla Tncleprn~
flenr.ia c 31° cl!l RPpuhlirn.
EPITAC:JO PESSÔA.

'

Joaquim Fcn·r;i;·a Cl!at•cs,

OO.CilETO X.

Hí.31~

-- oi: ::o nE

J.\~Emo or:

19:.:2

itbl'c, ao Minislcrio da Justiça c Ncgocios Interiores o aeditn
especial de 32 :847$612. destiruulo a regularizar a cscripturação relativa a arrecadação ria renda dos sel'viços d1•
lu: c telephones da cídaric do Jlio Bmnco, nn Tcn·itnl'id
do Aci'C, em 1920.
O. Presidente da Republica dos Estados Unidos do Drnsil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo nu-·
·mero 4.501, desta data, resolve abrir ao .'\linisterio da Justiça ,e Negocias Interiores o credito especial de 32 :SV78612,
. fiestinado a regularizar .'l. r~Gripturação relativa á arrecadação
da. renda. dos serviços de luz e telephones da cidade do Rio
Brngco, no Territorio do AcrC', em 1920, e que foi cl2Spüudida com o custeio dos mesmos serviços.
.
nio de Janeiro, 20 de janriro do 1922, 101" da Indcp<'n<loncia o 34." da n~nublica.
. BPIT.\CIO PESSÔA.

Joaquim Fcn•eira Chaves:

DECf'I.ETO l':. 1:i. 31;; -- nr. ~O nr .T.\~EIW:l nr: 1922
Aln·c ao Miu-istm·io da. Justiça c .\'cyocios lnlaiorcs o Cl'l'ililo
rspccial llr H :982$2.16. paro pagmllf'nto dn.~ âcspc;:;as ela
Uni1'1'1'Sidndc do flio de .Tnnrh'o, rtf.A 31 df' ""~Cmln·u
(/(' 1.921.
.
O Prn,siücnfC' fia Repuhliea do.~ Eslado.c Unido:.; do Brasil.
da. autorizaçiío concrdida peln r!Prrelo legislativo
tJ.· 4.fí00, desta daln. re'lolve abrir, ao \linistrrio da Just.içu
e Negocios linteriQr~s. o credito e~pccial de 14 ;98.2$.256, porn
11~ando

fJ:.lg::ménlo das ucspezas da Universidade tio rtio 'ue JaueiJ'U,
· uté 31 de dezembro de HJ21, '{}c accôrúo com o d1spo::;Lu nu
,ttrf. ·í" do lkcrclo 11. 14.572, de 2:3 úc uczcmbro de Ht;W.
llio de ;Janc.jro, ~o li~ janeiro de 1!)2:?, tut• lia ludcpcn·
tlencit\ e :li." da Hcpuillicit.
-

:El'l'l'.\Glll llESSUA.,

Juoqttim rcnt.'Ü'(! Ultu t'C$"

'

'
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lJECHETO :-. ..

Ui.:.Hl.

~UI:: :.!ü llêí JANUH•J l.lb 1~;!:.!

as altcl'G{!ucs feitas 1tos scns estatutos 11clu llancd
Hollandez da Arnc7ic:a do Sul, com sédc c1n: Am~hTdam

~i)Jpl'ovo.

O Prc~idonte u:.t llcpublin dos L•:!ilados Ut!idos do llra~iJ,
a UcHdcnd•> ao que requereu o IJanco Ilollanlin Ja :\mcrka •l->
~ui, com :-;údc em Alusteedam, e auluriza,:r: ;L .1\mtTiuuar t':~
Hcpublica pm· decreto 11. 12.38G, de :11 de jaw~in• tlc 1Utirt~l'olvL~ approvar as altcrtH;ões feita::; nos •)statnto!'- •lo rcfer'í1h
JJan~.:o, pela as~embll•a. geral eska.ordiuaria. n'<Jli'lada em 1 7
de abril de Hl~O, conforme ~om;ta da acl:1 llHC a e:;! c a~.:vlll
panha.
nio tle Janeiro, 20 Jo janeiro de 10:!:::, 101" dtL lnucpcndeucia c ~H" da ncpublica.
EPIT.\CiiJ Pt:~:1·:u •;

llun· r_·t·o lirt1>1 isf·_r.

DECRE't'O N. 13.3Hi

--DE

:.li

DE S.\:-<1311\t) DE 1\!2:2

.lúrc uo Jlinistcrio da Jttstit;a c Ne(Jocios · /IÚcriui·ú' ~ ·cl'e ..
dita d•} 27 ;;vOO$ pal'a vogamento rlus diaTia8 que com-.
Jlclcm oos officiacs que sc1·viram: rws companhias reaionacs do 1'cJ·ritoJ·io do Acre, majm·cs Godo{1·cdo Lui:>
l'cJ•cim de Lima e José Jovino Nar<]Ucs Junio1', capitão
ftlelchiades de Albv.que1·que, Paes lJm'l'clo c 4• tenente ·
llugo de Alencar Mattos,
·

O Presidente ila Ilepuhlica do3 Estados Unidos tlo Bra~il,
11sando da autorização contida no decreto legislativo n. 4.510,
desta data, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça c Negocio,;
fnter,iorcs, 0 credito de 27:100$, para pagamento das diarias
a que teem direito os officiaes que serviram nas companhias
l"Cgionaefl do Tcrritorio do Acre, majores Goúofrcdo Luiz PeJ·eira de Lima, José Jo·vino Marques Junior, capitão l\lelchia·
d~s de Albuquerque Paes Bancto c 1o tenente Hugo de Alencar
1:\f:aLtos, sendo 7 :ORO$ ao primeiro, 6: H o ao segundo, 10 :950~
~o terceiro e 2:630$ ao ultimo,
Rio de Janeiro, 2l do janriro cl1~ .1U::?, 101" ua Imlepen...;
~cnciu (' 34'' dn. nepublica.
EPIT,\OHl PEHti\J.\·,

lloaqttim l<'cn:_cfnr. {1/t(!VC''!

. DEDHETO 'N. Hí :3iG _,_,_.'rm 21 og
'

.JANEII:\0

.

DE 'tfl22

O l'rc:;iuente da ÚepuLl i~:ot do~ _,,;;,Lados ÜniLlus f.l~ Bra:;il, ·
aUendcrido ao .,ue inrurmou e vrupoz a Inspect.oria' Federal'
daf' Estradas, tlccr~:ta.

Ar:ligo uuieo . . Ficalll aúvruvauos •us UJ't;allH!HL0s que a
acompmtham, organizados pela Culllpanllia Geràl' de Melhüramcntos no 1\ial'alillãu, uc aeeõrdu com as elausulas XV H
e XXXf do eonlracto CL'lll ella celeLraLlu elll virtude U0 deerelu
11. 14.823, de 24 ue HIUÍO de 1~1, os (plae::; vão rubricado.~
pelo _Llirector. geral do.)_ Expedieii.tc da ~eeretaria de Estado Ja
\laçao e Obras Pubilcas, nas lllllJO!'ia!lCJas de 615 :203$6i1
1séit:ccutos c quinze contos duzento~ e tres. mil seiscentos e
unze réis), papel. e 1G :tiü::l$806 (qu inzc eonfo:-; seiscentos e
~C~SI.'Il(a e dou 'i lÍlil ui I (;Cl'lltos e l\OV()II I a 'I! sei'l ré h;' ouro, pá r a '
jp·Jpo<'ta~;ií:o du Jlla!erial •·m s._.g.uitla dist~t·iuJiuado, )tccessario,
ú .(:Xeew:ão dí1 t•onjuneto de >.lbras n iusfallat:üns Ien1>-viarias
i.ft•stiuado a n>fallPlecei· l11;at;ãu,. l'lll Tl1erezina, das Etit!'adas de.
1;Prrti $. Luiz a 'I'lwr-:zina, Pdrofina a Tlwl'ezina C< Crathe6.<> .
.à Tlierezinb, tle l(UC é úbjPr~v. o eont.raéto l~itado, stj'Hio a re.:...
·:;Jwcth;a d.'~"!'''"'a f•·ilu po1· t'orlia do ,. ,.,:dil11 a IJ''': ;;e refere a
clat.tsnla XIX:
c~te

. -!. 500 trilhp;; etlll.J I l' ntetrns do .~mnprimeuto
e 2-lkg800 por md t'o cunente, para
22km.5 d(' linh\J. ................ .
4.GOU t.lares de talas de· .iuncçiin, eo111" peso Lle
11 kg,üOO Jllll' par .. , .............. '
~8,.000 panlf!JSOS COlll· ]liiÍ'l'Uti COJII 11 IJeso de
. Okp,3~0 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
}26. !JOO t;J':tlllpns 11ah•••:a de eaelHH'I'o lWSancld
Okg,2U5

.

.

.

. ............. :· ... .

12 apparf'fhOS• ~nmpJetnS fie liÍIIUalll'(t de
i inha. pe~and•1 1. 800kg ... ·... ~ .... .'

J·,

f .116T,OOO
.;)2T,200j
ü~l',SíO
25T,8~W

2'1'1',600

..,-,..----

................ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . ,1. 222'r,no:

J. Vires t.lu' Rio;
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DÉ·JANEIRO DE
.
'

1922

Jlanda pJ'c;lar a·· Sua ,Santidade o Papa Heued{cto XV us
honras funebres de Chefe ·de ~stado
O Presidente da Revublica dos Estados Unidos do Brasil,
e11t vista da communicacão Official recebida de haver falleeulo a. 2i do corrente em Roma Sua Santidade o Papa Bene- •
dieto XV; resolve 'que lhe s~jàm tribut~das as honras f~mebres
ae Chefe .de E~La:do, e decreta luto l!aownal por tres d1as. t
Rio da. Janeiro, 23 de janeiro de 1922, 101" da Independencia e . 34" da . Repuhlica,
. '
J. M. de Azevedo Marques .
. Joaquim Fe1·reir·a Chaves.·

DEcnJ~To

N; 15. :J 1s --

DE

23

DE JA~·;.Eill,, DE 1\)2.z

Approí'a os JH'o}ectos c respectivos Ol'Çamentos, 1la importancia total' de :162 :012$457 (tresento.~ e sessenta e dous
'~.11/l.tu.~ doze mil IJ11al1·o(·en/t;s t' cincof"!lltt· e sete réis), para
a construcção de 9 (nove) desvios de cruzamentos, corn
postos telegraphicos, nas linhas de S. Francisco a Porto.
União e lt(irliré ao rio Uruguay, de concessão da Comi1Janhia Estradas de Per-ro S. Paulo-Rio Grande,
4) Pre~itlmitc da Republiea tios Eiitados Unidos do Brasil,
ai lenclcndo ao que, de conformidade com o estipulado na
~I'! Ira IJ, c~t'mdição 5" da portaria CX!pedida pelo Ministerio da
Yiaeãu c -obra~ Publicas em 21 de janeiro de 1921, requereu

a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-lti'' Gramlc, e de
at:eôrdo Ctlltt o ·llUC propúz a Iuspcctoria Fcdeí·al da~ Estradas,
dt•ercla:
·
Al'l.

~:uucnlqs,

t.o Ficam apprpvaclos os projectos n rcs·pectivos or-

na importancia Lotal de 362:012$457 (tresentos e
cpnlos doze mil quatrocentos e cintioenta .e se\e
com c~ te baix~m, rubric~dos- pelo director ge' ai de Expediente da Secretana de ~stado da Viação c Obras
l'lllrlit:a~. :para a constru.eção do u (nove) desvios de cruzall\PI)Lu.~. cmll postos telegraphicos, nos seguintes pontos das
I inltas de ~- Francisco a Porto União e Itararé ao rio Uru.c.nny, amhns do ~oncessão da requerente:
,

~~·~Hl'nta r tlous
. ,.,;i~), os ·qwt~s

"'

11:t

linha ele S. Franeic;t~tJ a Porlo UniãtJ:

,
.110 liilllt11Pi.t·0 :1o3,1H7. um tnlt·c a~ estações de liugre c
'J l'es Barras,, orçado c~1 37:739$647 (trinta c sete contos se-

lecculos e Lrmta e nove rml seiscentos c quarénta c sete réis);

' I)O PO).)El\ EXECUtiVO
ACTOS
nó kilomelro. 338,GOO, u~u entro a~ c~taç:ões do t.:a,..
nJiuhas e LagOa, orçado em 4.0' :5H$955 ('qua1·en_ta. contos
quinh~nt9s e q~arenta e quatró mil novecentos e cmcocnta Q
ch~co· réis);
b), na liulm de Itararé ao rio Uruguay:

uo kilomeLro !J7,20i sul, um entro as estações do F•Jl'~
handes Pinheiro ·c Iraty, orçado er11 ·ÍÜ :187'1·$108 (quarcnla
contos oitocentos c. setenta e quatro mi.l cento e oitb réis)~
no kilometro 163,2ü:.J nurte, um cutro as estações de Ja-·
guarhthyova o Rio das .Mortes, orçado em 38 :280$0-iJ (trint.a e
. oito contos duzentos c oitenta mil o quarenta Q tres rétf>);
· no kilomeLro 184,80ó norte, mp entre as estações de F~
bio Rego e Rio das Mortes, orçado em 3'7 :737$\J06 (trinta c
~de contos setecentos e trinta c selo mil novecentos e ~~1:,
l'éis);
· .
no kilomcll·o 204,46:.! su,l, um culro as ''staçocs de llo·
:rizon e Paulo de Frontin, orçado em Jd :219$7ú0 (quareni:L
e unt CQ!Ilos duzentos e dezenove 1ll i! se f eecntos c cincucnt.<J.
réis);
no kilometro 330,0li0 sul, UIII entre ns ''~[ações de São
João o Calmon, orçado em 38 ::2G6$813 (trinta c oito conto~
duzentos, e sessenta e sei~ mil oitocentos c lrcsc réis);
no kilometro 40Y,955 sul, um entro as Pstações do RitJ
Çaçador c Rio das Antas, orçado em '15:0'52$277 (quarenta o
dnco contos cincocnla c dou.~ mil duzentos c ~ctcnta c sct:.J
réis);
· · no liilometro úll,·'I8G sul, um entre os estaçõel! a0 llio
· Bonito e Herval, orçado em 42:296$958 (quarenta e dous con ..
}.fiS duzentos o noventa o sei~ mil novecentos e cincoenta o
· .oito réis).
·
Art. 2.0 4. despeza que fôr cffed~ada com a consttucçâa
tle cad~ tlcsvto com ,po,sto telcsrapluco, até no maximo do
rc.•rechvo orçamento ura approvado, será, depoi~ de devidamente apurad.a. em regular tomada do contas, levada á conto.
das. tax~s a,ddtctOnaes a que se refere a po~taria citada, de 21
de Janctro de 1921, conforme as sua~ conrl!çõe~ 1" e 4'' c no3
,termos da 1-6".
Art.. a,o O prazo para a conclusão dns ohrus deve ser fi~
xa!.lo pela fórmo. prescripta no n. 5 di condição ta• e de
~ccôrdo com a t>• e §_ 3o _da s• con~içãq da_. alludida portarin,
I5t() é, o chefe d~ U1stncto d9 Ft~cahzaçao, ouvidtl. préviamente a compa~lua, proporá ll Inspectoria Federal das Es·
tradas, .quando tôr executada a comtrucção de cada desvio
.com J)Osto telegraphico, o prazo que Julgar conveniente •
.·
Rio de Janeiro, 23"de janeiro do 1922, 101.Q da Indepcn ..
den_cm o 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

l.

Pirn do R{o_.

DECRETO N. 15.3Hl

'-DE

!2:1

DE JANEIRO DE

1922

Autoriza a Companhia Estrada de Fa~·o São Pw!lo-n1:a_
Grande a adquirir sete (7) locomotwas «Baülwm", 3a
usadas, até o preço m'aXimo de cento e cincoenta contos
de 1•éis (150:000$000) cada mna, para a Rêde de Viação
Pm·aná-Santa Catharina.

n

Pt·esidenf.e <ia ll<'!Htbli~a do~ !<;:;lados Unidos do Bras!l,
:~!I r•tu1endn ao flUe ret{uereu a Cnmpanhia E~l.rada de }'.:tT'l
~ft" Paulo-Hin Grande, para c\llll[1l'Jtnento
dispnsto na alinr·a " da wnclir,ão r;• da portaria dr) 21 de janeiro de 1!l"Z I. de~
~lici~terirJ da Yiaçüo c Ohras Publicas, e tendo em vista o quo
;:rqpoz a In:;pedorla .Federal da~ E~tradas, cJpcrcta:

uo

Al'ligo tt!lico. A Companhia E~~rada de Ferro São l'auJ,•(õrand<' fica autorizada a adqnirir· atô o pt'f'<;o maximo ·du
r·nnlr e cineoutta contos de r !'li~ ( E1fJ :Oüü$000) e a da unn, iudu~i\-1) tli'spezas <)Offi a subst ituiçün dos freios de at· eo!llprimido pelos de vacun, sde (i 1 lP<~omotivas «Haldwirl», lYii'l
<-Ten- \Vhnd», qun 1:. Companhia Paulista de l•:str·adas dt: F••r·r')
"'' di:<piíf> a Vf>rtdl't' f>ll1 <~OilS<'ifll!'llt'l<\ do alarga!llenlo da :Jit,J!a
ilf' Il<lrl" dn E-rtas linhas .
.' 1." As dr~spPZltH com a acquisiriio dt) duas drs~as loe.Jrnn!.i\ as deverão eorrnr· JHH' e11nl a r! as I axa-; addicirmaes de qurl
1r•;Jia a portar ia d·.i 21 ~In jane ir· o dr) t H:21, art'ncadadas na K'.
Irada. d•· FPrro dn Paraná, da qual ,·, atT<mdatat·ia áqrwlla <lUillpanltia: e '" qua:tlias qur: forettt r~CSJH'tHiidas com a eompr·a
da f' outras r:inco maeh i nas dnv,.rão ;;pr levadas á t;OU!a da"
JllPSmas taxas arrecadadas !laS liultas garanlidas.
~ :!." Essas loeomotivas. qw: se dm1Unam (t n1de rl1l vtar;ii<l
J'a t':J n:í-::-;anl a Cal lmrina. ,Lf~:vl't'ão H'!' experittwuladas com as;;i~leneia rle um cngPnlwit·o do (i" distril:lo da lnsp.ediJria Federal elas 1<-:qf.mdag, em eompanhia do inspector geral da LaC•iJlJur:ão da rf'ferida r(:de, afim ril: se patentear· a effieiencra
<JP cada uma nos snrviços rias !liHTSas linllas que conslitn<'lll
c dif;~ r0dc fPrro-viaria.

Iii~>

IUo df> .Janeiro, 2:1 de janeiro
dcnci<t c 3'1" da Republica.

c]p

1922, 101" da Jnd<•penEP!'l'.\CIO

J.

PESS<h.

Pires do Riu.

DECRETO 1\. Hi. 320 -- DE 21 Dt' JANEttto DE I D:!:!

Publica uma declaração· do Governo da Austria, relativamente ao Tratado de Bntxellas referente aos direitos de
peagern sobre o Escalda.
O Presidente da Rcpubliea dos Estados Unidos do Bra:o;il
faz pnblico qur) o Governo da Republica Austríaca declarou
considr'rar-i<r' ainda ligado ao Tratado assigndo em Bruxella.~
a 16 de Julho de i863, relativamente ao resgate dos direitos
dp pea.gcm sobre ó Escalda, conforme commnnicou ao Ministeria elas Relações Exteriores a Embaixada Belga nesta. CaLeis ilc 1922 -- Vol. II

50

ACTO!\ DO PODER P.XEC:UTIVO

~it.al, por Nota de 2 do corrente, cuja tl'nduccão official ncom-(Janha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1922, 101" da· Jndepenoencia e 31• da llcpublica.
EPITAOIO PBBSl'lA.

Azevedo J/.arques.

'

Cl'ratluec.ão) .

Eml:iaixada tia Belgiea.
Hio de Janeiro, 2 de Janeiro de 192·2. ~~·
N. 6 -- Senhor Minif"lro,
Tenho a honra de levar ao conhet:imenlo dn Vossa Exr·dlt'ncia que o Minist.cdo dos Negoeios Estl'angeiros da Austl"ia fez ao Ministro da Bclgica r.m Vicnna a declaração seguint.e,(~xprimindo o desejo de que seja notificada aos Esf.ados
part.icipantes da Convenção de Hi de Jnlllo de 1863,rclativa au
resgate dos direitos de peagem sobre o Escalda:
«Nos termos do artigo 2311 do Tratado de St. Germain-enLaye, a Convencão de 16 de Julho de 1863, relativa ao resgate
rios direitos de peagem sobre o Esealda, srrá applicada entn~
a Republica da AusLria e as Potencias alliadas e associada:-<
que da mesma participam.
Esl'a estipulação do Tratado dP SI .. Hermain-PH-Layc uãn
poderia, está claro, achar applicação entre a Republica da
Amtria e os Estados que subsereveram ou adheriram á dil:t
Convenção, mas não são Potencias alliadas ou associadas.
Para pl'lwcnir di fi icu!dade;; qne poderiam surgir de uma
divergr.ncia de opiniões sobre a questão da conservacão ou
da nullidade dos Tratados antrH'iores á guerra com relação ao,;
Estados nascidos do desmembramento da monarchia austrnhungara, 0 abaixo assignado, em nomr1 do Governo füderal
au~f.riaco, tem a honra de rleelarar qne a Rcpuhliea ria Au8lria, tendo em vista a"segurar a applieação de um reginwn
ig·ual e uniforme, reconhece, sem prejuízo da sua origem in(fependente da antiga Monarehia, C'star ligada pela Convenç.ão
de 16 de Julho de 1863. relativa ao resgate dos direitos de
r•ragem sobre o Escalda.,..
Fui encarregado rle levar e:-;sa rlcelaração ao conhecimrnt.o de Vossa Excellencia e dr lhe fazer ohservar que n
r:rwerno Belga não julg-a podAr dii"simular que nssa not.ifieac:ãn lhe parece supcrflua, porquanh a gunrra não modifico11
a situação criada pola Convenção, nas relações com os l~;;l.ados
11entros c essa ~ituação foi regulada pelos Tratados de paz
qnanto ás rclaçõr,;; enf.rr os Estados qnP foram belligerantes.
Aproveito esta oceaRião, Sr,nhor Ministro. 11ara renovar
a Vossa Excellencia as Regnraneas da minha mui alfa eonsirlrração. (ass.•) Baron Fallon. ·
A Sua Excellencia o Senho1· dl' Az11vedo Marques, Minish·o das Relações Exteriores dos Es~ados Unidos do Bralilil. Ri~
de Jatieiro.
·"·'
•.
·~-

__ ....
..-

~---
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DECRE·TO "!'\. 15.3N-

DE

21

uE .rA:'\EIIW m;

Hl:.'.:2

Publica uma declaração rio Governo da Austria, relativamente á Convenção pam a pnblicaçiio tias tardas aduaneiras.
O l're~li.Llente da HepulJliea dos E;;tado' llnidus do Brasil faz publico qne o Governo da llepuhli<'a ,\ust,·i;wa dn~
rlaruu eonsidnrar~~e ainda ligado á CnnHIII.:i"to de 5 dn .lu;tw de HlVO, rcl,ativa ao cslabclceimmtlo dP uma União in~
IPrnaeional para a publicação de tm·ifas adunneiras, eoufornw cnmmunieou ao 1\finisl.erio das fifllaçül's .Exl.nriores,
a Embaixada Bfllga nesta Capital, rpor Nota dfl 2 do cnrTcnl.e,
l'llja t.radneçãn official arompanha o presente deerelo.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 102:!, 1ol" da l ndependcncia c 31° da Republica.
EPI'l'ACIIJ

l' ESSÔA.

Azevcdn .llli!: ,,,.,_

(Tradnccão).
Embaixada da Bclgiea.
N. 1.
llio do .Janeiro, 2 de janl'iro d1~ HJ2:!.
Scnlwr 1\linü:!r·o,
Tenho a honra de levar ao conlweinll'li f., 1 clt> V o~~a Ex·tl !Iene ia que 11 Ministn1·io dos
Nqmcios J·:~r rantrei ros da
Austria fez ao Ministro da Belgica 1.~m Vienna a dcdara1~ão
~··gninte, PXIH'irnindo o desejo dt• qun s1•ja nnt ificada â,JS
E~tados participantes da Coll'venção intcmacional relativa á
publicação das tarifas de alfandega e á organização de uma
União internacional para a vublicação das tarifas aduanei~
ras.
«Nos termos do artigo 23ft dn Tratado de SI. (;Prmainnn-.Layc, a Convnnção de 5 dP .Julho d1~ Hl90, mlali\·a á pu~
lllicação das tarifas de alfandega e á organiza(;iio de uma
l)nião internacional para a [mbl ica(:ão das ta rira.~ aduanei~
raR, será applieada entre a Ilepubliea da Auslria c as Polen~
cias alliada:;; c associadas que da me'ima j)arf.icipam.
Essa PSLipulação do Tratado dt~ RL. Ut•J·main:..nn~Layc
nfí'• •poderia, e~tú claro, achar applirml)ào entn~ a llepl!hl(ea
da Ausl.ria e os Est>ados que snb;-;erflvemm on adhr•ri l'am :i
t!ita Con\·eJH;lio, mas nã•· são l'olc•neias alliadas (111 a-'~o~
eiadas.
Para prevenir diffieuldades q11e pude.ssPnt ~un~i1· de
t'Jim rlivergeneia de opiniões sobr~ a q11eslão da 1'[111"1'1'\:ll'ãn
011 da nullidadc dos Tratados an!Priorns :í f!IHliTa (\lllll i;c~
!ação aos Estados nascidos do ct.esmcmhramcn Lo da l\lonar-

ACtOS DO PObEn .EXECUTlVO "

dlia austro-hungara, o abaixo assignado, em nome do Governo Federal austriaeo, tem a honra de declarar que a
Hepublica da Austria, tendo em vista assegurar a a;pplica~ão
de um rcgimcn igual c uniforme, reconhece, sem [lrejmzo
da sua origem independente da antiga !\lonarcltia, estar ligada pela Convenção de !'í de Julho de 1890, relativa á publicação das tarifas de alfamlcga c :i organização dr~ uma
lJnião internacional I>ara a pnlllieaç:1o das tarifas aduaneiras:~>.

Fui encarregado de le\ar essa declaração ao conhecimento ele Vossa Excellcneia c de lhe f,azcr observar que o
~overno belga não julga pnder dissimular que essa notificação lhe parece superflua. Com cffcito, a Convenção de 5 de
Julho de 1890 obriga, de pleuo direito, a Jtcpublica da Austria. por um lado, em relação úf' antigas Pot.encias belligcl'antes do mesmo grupo ou aos I~ si ados 11eutros que da
mesma participam, pois a guerra não pi)rle, no que lhes diz
l'eSipeito, prejudicar as relações cnntracluacs encaradas, c,
por outrn lado, em relação ans J•>=dados alliados on associados, por effeitn do artigo ~3 í do Tratado de SL Germainen-Laye.
Aproveito esta occasiiio, Sunlwr :\Iinislro, para renovar
a Vossa Exeellencia as seguranças da minha mui alia r~nn
sidcrar;ãn. (Assignarln). Baron T<'allon.
A Sua Excellencia o Senhor rio Azevedo Marques, Ministro das Relações Exteriores rins r<:starlos Unidos elo Brasil, Rio de Janeiro.

DECRETO N. 1S.32'2

--DE

2\

DE .T.\:'\EII\0 llE

1\!22

Publica uma declaração do Governo da Austria, relativamente.
ás Convenções de Bruxellas, sobre o direito maritimo
~
.
-:-.•· I
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico que o Governo da Repnbliea Austriaca declarou
considerar-se ainda ligado ás Convenções assignadas em Bruxellas a 23 de Setembro de 1910, relativamente á unificação de
certas regras em maf.eria de abalroamento, de assistencia n de
salvamento maritimos, conforme communicou ao MinistrJrio
das Relações Exteriores a Embaixada Belga nesta Capital, por
Nota de 2 do corrente, cuja traducção official acompanha este
decret•J.
Rio de Janeiro, 2~ de Janeiro de 1922, 101" da Indepcndencia c 311• da Republ ica.
EPITACIO PESSÔA.

ACTOS DÇJ PODER EXECUTIVO

(Traducção)
Embaixada d, Belgica - N. 5 - Rio de .Janeiro, 2 de Janeiro de 1~?2.
.
Srnhor l\linistro,
O .\tinisterio dos Nr~gocios Estrangriro~ da Austria fez .a
rleelara~·ão seguinte ao 1\!inistro da I~r~!gica. 1;m Vwnna, expnmindo o desejo d1~ que a mesma seJa notificada aos Estados
!Jartictp'.llllo_•s elas convenl,'ões relativas á nnificaç~o de certas
regras rm matceia de ahillt·oam••nto, de as:qs(Pncm " de &alv<mtcnl.o tuarilimo:
«Nos termos do artigo 234 do Tratado de St. Germain-enLa~·~', a~ Conn~nr:õrs de 2.1 de Setembro de 1!li O, relativas á
unifieac.-.ão dP ecrt.as regra<J em matcria de abalroamento, de
assislenria n ~le salvamento marítimos, serão applicadas entre
a Rr~publica da Austria e as Potcncias a\liadas c associadas
qu c das mesmas participam.
Essa estipulação do Tratado de St. Germain-en-Laye não
poderia, rstá claro, achar applicação entre a Republica da
Austria r n.~ F~tado~ nue 'ub~ereveram ou adheriram á~ .:fitas
Convenções mas não são Potencias alliadas ou associadas.
Para prevenir difficuldades que pudessem surgir de uma
divr.rgencia de opiniões sobre a questão da conservação ou da
nullidade dos Tratadofl antedores á guerra com relação aos
Estados na~cidns do desmembramento da Monarchia austrohungara, o abaixo assignado, em nome do Governo Federal
austríaco, tPm a honra de declarar que a Repub\ica da Austria,
tendo em vista assegurar a applicação de um rcgimen igual
e uniforme, reconhece, sem prejuízo da sua origem independente da antiga Monarchia, estar ligada pelas Convenções de
2:1 do Setembro de 1910, relativas á unificação de certas regrns em materia de abalroamento, de :u;sistencia n de sa]-,amento maritimos. em rclarllo a todos os Estados que das mcE<mas participam.»
·
·
Conformando-me com as ordens recebidas. tenho a hon!'á
de levar ,;ssa declaração ao conhecimento de Vossa Excellencia e de lhe fazer observar que o Governo belg\i não julga poder dissimular qnP essa notificação lhe parece superflua. Com
effeito, afl Convenções de 2:1 de Setembro de 1!HO obrigam,
de pleno direito. a Rermblica da Austria, por um lado, em :-elaçfio ás Potrncias helligerantes do mr.smo grupo ou aos Ec;tarios neutros qnP das mesmas particinam, pois a gtwrra não
pc1d<', no qnP lhes diz rrsprito. prPjudicat· ns relações contracfnars rncarnrlas. P, por ontro larlo. Pm r•1lnção aos Estari·•s
allinr!ns e associarlos, por f'fff'ito do nrtüro 2::!-í do Trntado de
Sf. Gcrmain-Pn-Lave.
Aprovrifo esta" oceasião. ScnhOJ' Ministro. pnra r1moYar
a Vossa E'<ePllenr.ia a<.: sPgnraw:n" da mi11hn mni nlla considPrac:fio. -·- Hrrrnn Fallon .
.\ Sun Ewellpr,cia n SPnlt.,J' de Azevedo l\Tarque:;, !\lini~
tn ela;; lldae<J·:s Exlerir.•re,; do:; Estados Unidos do Brasil. !tio
de J :mriro. -
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DECilETO N. 1tí. :l:?:l --

lll~

:? 1

IJE ,J.\l'\Elllll DE

Hl:?'2

Abre ao ilfinistcrio da Justir:a c Negocias ~nte·dorcs n credito

especial de 1 :490$.'1':!!2, pam ]Ja(Jamcnto da pensão qne
compete, no JJCriodo de HJ de dezemlJ1'o de 1!)20 a 31 (lt?
llcz,'mbro de 1921 a JJ. Arldina Sirmorelli Caetano.
O Pl'C'sidentc lia Repulllira dos Estados Unidos do Brausando ela autorização concedida pC'Io decreto legislat.ivo
n. 4.520, desta rlafa, rr~olvfl ahrir ao l\linistcrio da .Tust.iça
P NPgocios InleriorPs r• crPrliln P~pr~cial de um ronto qnalrocPnl.os n novf'nla mil lrr•sr•J!lo~ ,. vinl.n P dons rr>is. para
pagamento da pr•nsi'to que compelt), nu p•~riodo dn 1!l dn dPzpm!Jro dn 1!l20 a :ll de •kzembro dn 192!, a D. Arlelina SiF-110I'C'IIi Caetano. Yill\·a do fisral dt\ vellicnlos .Allülardo .fos{l
Cantano, fallecido rm !'IIHSl'lJIIr.~ncia r!P dPsas[J't', quando r•m
I'X<'I'Cieio do SI' li C::JT'gll.
~u.

llio dr ,TanPim. 2ft dP j:uwirn df' 1!1:>·2. llll" tl::J Jndl'Pf~n
dcncia r :J.ío da H•!publica.
EP!TACIO PEBSÜA.

J nnqnim Pcn·r:im Chaves.

A brc ao lllinisterin da Fazenda o credito especial de
4 :!Jf),'J$368, para pagamento
oo r·apitlio de Corveta
Dr·. Mario de Albuqw'I'(/W' !Ama, em virtude de sentença
judiciaria. ·
O PresidrntP- da nt'pnlllira dos F.;~f::~dos T'nidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. I" do decreto lrgislaf ivo n. /1. !í 19, df' hoje• datado, l'f'qnJvr ::Jbrir, ao Ministerio da
Fawnda, o crrdit.o f'BPPrial dr 1 :5:.:l$3HG. parn pagamPnto dn
IJl:lC 1; devido ao capililn du cm·vPia Dr·. Mario l]p Alhnquerqqr,
J,nna, f'll1 v1rfudP dP st'nf "HÇ"a j tlllic iar·ia.

llio de .Janeim, 21 d" janf'il'o fi,. 1\l:??. 101" da
:l'J" da HPptllolinr.

dem·i::~ P

TndP[lf)ll-

El'l'l'c\C[(l PERS<JA.

Tloiii''I'O BopF1lf1.
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DFJCRF,TO N. 15.325 -

DE

:21

DF.

.r AN~~mo

nE

1922

Abre ao Ministerio da Justiça e Ncgocios Intaiores o credito
de 1 :000$, para pagam:ento 'de a.j1ulo. rle custo ao di'2HIIado Altino ArontPs Marques.
O Presidente da Republica dos R;;tado;:; Fnirlos do. Rrru<íl,

nsando da au torízação (~onced ida pelo deel'f\111 IPg!slal.l v o l:u-

1.51H, desta data. resolvi' ahrit· ao ~;Iinis!PI'io da .Tu>~l.u;a
Negucios Interiores n ercdito rte 1 :000$. para paganwnt.o d(,'
a.iuda lle custo a que tem direito o cleput.atlo rwlo :1" rlislriclo dt>
~. Pau lu. Dr. AI tino Arantes Marques.
·
HiD dr Janeir·o, 24 de janriro dP 1\1??. !OI" tla Tndt•pPnllt~tu·ia e :H• da HPp'lhli~a.
tllf'I'O

t'

PEsst•A .

EPITAr:Io

.Joaquim

D'EORETO N. Hí. 32ô -

DE

2ft

Pf'i'l'l:'i/'11

DF. .TANEIIH1

('/unws.

m: 1922

Alm~

rw MinisU~1·io do .Justiça e Negados Jnlerim·es n Cl'etliln
rspecial de 25.000:000$, destinados aos trabalhos de orfflltiÍZaç,iu da E:rJWSÍCIÍq 1Yacionol, inr:lnsivr> !ll'saJI1'o}J1'ÍIIçlio, e á Com.mPmm·w:·iin do CPniPnm·io rio lllil''JI''IId'~Hda.
tlu !Jrusil.

O

Pr~sideniP

da Republiea dns

E~tados

Unidos do llt'a-

s tl. usando da autoriz-ação concedida pelo rlPcr·pto n. 't. !tG5,
dP 11! do corrcnlr,, dn accôrdo com o art. l". rPsnlve abrir
:w Ministerio da .Tn!lliça e NPgocios Intrriores. o (Tt>dilo esJ•ecial dr vinte e cinco mil cnn1.n;; ele rt'is (:25.0110:000$),

d!'st.inado aos tmbalhos de organiz.açfw da Exposit,:fí•J Naeio-r.al, inclusive desapropriaç.ões, P á Comnwmoração do Crn1Pnario da Indcpendencia do Brasil. rnsolvirla pPio novPnw,
f'JII virl'ldc da antorizaçã.o qne Jlw 'foi cuncedirla fH'I" dPerPio
1:. ·1 . 195. dP 1 1 de nnYembro de 1920.
Rio de .Janeiro, 2·'< de ,ianPiro dr• 19??. !OI... da fndt'fH'Il:n" da HPpubl ira.

rlPnria ('

F.PIT.\Clt'

.Tuaq!lilil

PESRt) \,

F~'I'II'Ír'a

('/wnes.
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DJ~CRETO

N. 1 [). 327 -

DE

21 DE JANEIRO DE 1922

.4.bre, ao Minister-io da Fazenda, o credito especial de
I O:.'HJ7$7 46, para pagamento do que é devido a D. Maria
Julia Mendonra de Oliveira Roxo, em virtude de sentença
judiciaria.
O Prrsidenle da Rrr~ubliea dos Eslado~ Unidos do Brasil:
Usando da antnriza~·iío eonlida no art. 1" do decreto ler,-i~latiYo 11. 4. 515, de !Jnje {lalacln, ,.,.soiYe abrir ao Minist.el'Í(' da Faze•ola o creditn Pspcrial dr~ 10:557$7.\6, para pagaJr:('ntn do CJlH1 é devido a D. Maria Julia l\1Pnrlnnr:a de Oliveira
J:r•xo, L'lll virtude dr~ SPntcn\:a .iurlieiaria.
!tio dr .Janeiro, 24 de janf'iJo de Hl:.'2, JOt• da lndependcnría c 3i" ela Hcpubliea.
EPIT.\CIO PESSÔ.\.

Jlmnrrn flrrtJfista.

DBCRETO N. 15.328 --DE 24 DE JANEIRO DE 1922

Abre ao Ministc1·io da Guc1•ra o credito especial de 4:000$,
para pagamento do quantitativo de um conto de réis aos
amanuenscs do 1Kxercito llcncdicto Dias dos Santos e
outros.
O PrrsidPnfr da Rrpnhlir~a dos E.~tados Unidos rlo Brasil.
rla aut.orir-ação qtw 1111' ronfPI'P. o derreto legislativo
n. 'l.fitfi. dcsb data, T'<:'~olve abrir ao Minist0rin rla Gnrma
o r!'edi1 o rPprcíal df' 1 :000!\l, para occmTrr ao pagamrmtn ao:'
arr.anllf'nsr~ dr primrira dassP Brnedidn Dia'> rlns Santos f'
.Tos~~ Pf'r•'}ra Dia~ r>. rlf' sr~nn~la Ra11l Morr.ira Gassr r .~11fo•nl" .Tn,·r· N0vrs, do qnanllta!Jvn dr~ 1 :000$. a rada nm. an
qnal lPI'fll rlirrifn. rlP. aretordn cnm o art. Hl da lr•i ?.fi5ô, de
2ô de f'Picmhro dr~ 1871.
Hi'l df' .Janrirn, 24 dr jmwirn rl<' !()22, 101• da Jndrpcndrnria r :H• da RPpuh!ir~a.
Er>I'I'AC:Jn p lêSSÔA.
J nrin Pau i! i ri Cologcra.s.

11~ando

DF.CRF.TO N. Hi. 32!) -

DE

2 'r DI' .T.\NP.IHO DE 1922

"""rlifn r/r> 8 ·I t9$RIH. 1Jn''"
pagamento da indemnizaçãn devida á Companhia de

AJJrl' no Zltfinisii'J'io rh Pif';l'•lf1o. o
Transpnrfe " ('on·urrrtrns.

PJJI

1'Í/'flldP

tlr•

SPnf"IIPn

.iurli-

ciaria.
O Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unirlos do Brasil:

Nn fórma do art. 1• do rtcercto legislativo n. 4.514, de
!1o,ir datado. resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o crooito
ri e 8: 119$884, para pagamento da indemnização devida á Com-

51
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panhia de Transporte e Carruagens, em virtude de ?entenca
.rudiciaria, ~egnurlo o precatorio datado c passado na c1dade do
llic· de Janeiro em 10 de abril de 1920.
Rio de Janeiro, 2.1. de janeiro de Hl:?2, 101 o da Indcpcntlencil> e 31" fia Republica.
EPIT.\C!O PEt:Sth.

llomr1·o Baptista.

DECilETO '.'\. ltí.330-

Abre

ao Ministerio

:n :"i33$:J:J:I,
ttt'llwzrns

DE

:?í

da Fazenda,

DE ,L\~Ellto DE 1~1:?2

o credito

especial de
dos

rwra pa(fttlnunfn do auonwnto de af1t.(Jlld
I e :J da ,1/{aw/l•uo. tle l'ol'lu .\/erJI'f:.

u Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
t1sando da autorização cunlida no art. 1" do de(·.reto legislativo n. 4.tí13, de hok datado. rPsolvc abrir ao Ministcri•) da Fazenda o credito especial de 37 :733$33:1, para occorr• t' ao pagamento do augmento de aluguel dos annazens 1 e
~i da Alfandega de Porto Alegre, sendo 30 :533$333, para o de
n. 1 no pcriorlo dp, 20 de setembro dp, 191 !'l a 31 dP dezcmhro de I 920. ~~ 7:200$ para o de n. 3, no ]H' I' iodo tJ,. 1 de jalll'l:'n a 31 dn dezembro de 1920.
Rio dP Janeiro, 24 de janeiro de 1922, 101" da Indepcnri<'ncia c 3'1° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Ba]Jtista.

DECRETO N. 1 ti. 331 -

DE

24

DE JA~Ell\0 DE

1022

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de
22:000$, para prover ao pagam:ento dos alugueis de armazens da Al(andega de Porto Alegre, de tevcrcir·o a dezembro de 1920, e dá outras providencias.
O Prcsirlrnte da Repuhliea dos Estados Unidos do Brasil:
Psando da autorizaç.ão contida no art. 1• rio decreto legisolativo n. 4. tí12, de hoje datado, resolve abrir, ao Minisler''' da Fazenda, o credito especial de 22:000$, para provPr ao
pagamento dos aluguerc>; de armazem; da Alfandega de Porto
Ak~re, de fPvcreiro a dezembro de 1920, correndo a despeza
por cnnta da ~uh-consignação «DE'sprzas irnprevist.as». da
Yf'rba 18" «Alfandega~». do orr,.amPnt.o dl' l!'l:?l. nn I'XI'J'cirin dp,
1 D?IJ,

Rio de Janeiro, 24 de janeiro <le 1!'l:?2, 1 O1" ela Inrlcpcnàrnr,ir e :11• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

!i8
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DECRETO N. 15. 332 -

DE

21j

DE ,JANEIRO DE

1922

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o c?•edito de,
ti51 :000$, Sl1.pplernentar á vr•rba 6", n. 11 Estrada de
Ferro Oeste de Minas - art. 81 da lei orrarnental'ia 1l01'a
1921.

.

O Presidente da Rcpublica dr_h Estado;:; llnidos do Br·asil,
wmndo da autorização constante do decreto legislativo nu-lllel'O ·'t .511. drsta data, re~olve ahrir ao Ministerio da Viação
e Obras Publicas o credito ele ri51 :000$, ,;;upplemrntar· á
verba (i•, n. I I - Estrada de Frrro Oeste dr Minas- art. 8l
da IPi orçamen!aria J)ara 1921, sPIHln: ri3l : noo$, pam combustível ~~ acqubição de lrnlra e 20:000$, para aluguPl dt~
casas e deS\Jezas de prompto pagament.o.
llio ele Janeiro, 2-1 de jaJJI'iru de f 922, 10 l da JnrJppendencia e ;n" da Hepu!Jiica.
0

EP!TACW

J.

DECRETO N. 15. 333 -

DE

24

DE

Pii'!~S

.r ANEmo

PESSÔA .,

do Riu.

DE

1922

Abre ao Ministerio da Vincao (• Obras Publicas os Cl'editos
especiaes nas importi.mcins totaes de tífJ9 :lU I $651 e,

e

1. (MO-o-o.

O Presidente da fiepublica dofl Estados Unidos do Brasil,
mando da autorizaçã.o constante do decreto legislativo munero 4. 522, desta data, resolve abrit· ao Ministcrio da Viação n
Obras Pu!Jiicas os seguintes credit,os especiaes, nas importanr,ias totaes de 509:041$651 e f: 1 . 040-0-0, sendo~ Si :039$846,
para pagamento de gratificação extraordinaria creada peln
decreto legislativo n. 3. 990, de 2 de janeiro de 1920, ao pesfloal da Estrada de Ferro de Santa Catharina, relativa ao anno
de 1920; 126:934$273, para pagamentl) a Dias Garcia & Comp.,
de fornrciroento de trilhos e accessorios á Estrada rir~ Ferro
S. Luiz a Caxias (hoje S. J"uiz a Therezina), no anno dfl
1920; 153:335$412, para pagamento a diversos, de contas concrrnPnt.eR á construcção da mesma l•~strada de S. Luiz a Caxias (hoje S. Luiz a Thcrnzina:. P ao mnsmo Pxercicio de
1920; 41 : OR7$6RO, para attendm· a despezas da Estrada de
J'Prro Petrolina a Therezina; 20:000$, para pagamento de um
predio adquirido pela Esf.rada {le Perro Santa Catharina á
Companhia Blumenaurnsp de Lactirinios; fi :600$, para pagamrnto de aluguel de casa occupada pela InspPctoria de Navegação. rl•lalivo ao IJPriodo dH junho a dPzf'rnln·o de 1920:
74:114$440, para liquidaç-ão de compromissos relativos a indem!tizações diversas e acquisição clt~ immovris destinados ao
e~tnhPlr>rirn"nfo rle nova~ t'~façõr>~. casnf' rlP tnrmas e outros
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srrviços da Est~ada dle Ferro !Oeste de ·Mina>;; f: 1. 0'~01..101-10·, para
J\•<li!'amento de um automovel d('. ioopeccão dle linha, do fa:brirantc The Dr·p.wy ('"'"\Ir Company, para :a .l~st r•arla di} Ferro Santa
f:ntharina.
Rio dn Janeiro, 24 de janeiro de 1922, toto da lndepenr.lr!lcia r :J-1o da l\epublica.
EPIT!\CiO PESSÔA .,

J. Pires do nio.

DECI1ETO N. 15.33't- DE 26 DE .TANEinO DE 1922
A bn: ao Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores o CJ'Cdito
cspccial de .'JOO :000-S, para occm-rr?r as d':spezas com n

erecr;ão da est(ltua do general, Pinlu~ú·o Machado em uma
dos pl"aÇas desta Capital.
O Presidr:ntc da Hcpublica dos Estar.!os Unidos do Brasil,
nRando du autorização concedida pelo art. ,5o do decreto legislativo n. 4. ií26, desta data, resolve, nos termos do mesmo dccrP!o, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o
eredito de 300:000$, para occorrer ás despezas com a erecção,
Pm uma das praças desta Capital, da estatua do general Pi...
nheiro Machado, de conformidade com o disposto no art. 1()
do decreto citado.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1922, 101° da Indepen..
•lrncia e 34° ·da Republica .,
EPITAC!O PESSÔA.

Joaquim FPrreil-a Cha.vrg.
DECHETO N .. 1 ri. 335 -

nF.

26 DE .TA"<Emo 1m 1922

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Intel'iOJ•es o credito
de 40:000$, afim de occorre1·, neste anno, o.o tJagamento
da subvenção assegnrada pelo decreto legislativo numeJ'O 4.492, de 18 de ,ianeiro corrente, ao Instituto Historico e Geographico Bmsileiro.

O Presidente da Repuhlica dos EstadoR Unidos do Brasit,
mando da autorização contida no decreto legislativo n. 4. 492,
dr> 18 de janeiro corrente, resolvo abrir ao l\finistPrio da .Tus1iça P Ncgocios Interiores o credito de 40:000$, para occorrer,
lli'Sie anno, ao pagamento da subvencão assPgnrada pelo deeJ·eto acima indicado ao lnst.itnto Hisf.orieo e GnogTaphir.o
Brasileiro, a qual l'crá entregue em Jlrestaçi.íe" Oi' 20:000$
1·arla uma, nos .m.ezcs. rJp, janeiro. e julho. mf'dianle approvaçfto,
pPlo mPsmo_ mnnsterw, da applleaçfto dada pela instituição á
quota antcrrormenft· recebida, fPita a demonstração com rloeumento_:; e contas r.claf.iyos ao pagamento llo pr~ssoal ou
[•rqniSiç:w dp mafr,rwl ncePssar·io aos Sl'rYiços do Instituto.,
Itiu dP JanPiro, 2G dP .ianr>ir·o r.Jc 1\12:!, 101° da Tndepcn•l•·ne i a t' :l 'lo da Ilrpnbl ir.· a.
EPI'J'ACIO PF.SSÔA.

Joaquim F'Pl'I'P.ÍJ'rt f:lta11fs.
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DECRETO N. f5.336-

DE

27

DE .JANEIRO DE

1922

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 2:165$677, para
occorrer ao pagamento do soldo relativo ao período de 9
de janeiro a 9 de fevereiro de 1915 e que o marechal graduado e refo:rmado Rodolpho Gustavo da Paixão dei:cou
de receber por estar {unccionando no Congresso Nacional.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. i o do decreto legi!:!lativeo 11. 4.348, de H d~>. outubro ctn anno proximo findei, re~olve ahrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito de 2: i65$G77,
rmra pagar an marechal graduado e reformado Rodolpho Gm~avo da Paixão o soldo correspondente ao período de 9 de ,ianeiro a 9 de fevereiro de 1915, em que esteve funccionan-1o
no Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1922, 101° da Ind•)pcndp.ncia e 34° da Republica.
EPITACIO IPESSÔA .

Homero Baptista.

DECRETO N. 15.337 -

Abre

DE

27

ao Ministerio da Fazenda

DE .JANEIRO DE

o credito

1922

~special

de

351 :5Z0$067, ouro, a quanto .ve eleva, em moeda brasi-

leira, o total das facturas devidas á American Bank Note
Company.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
Uflanclo da autorização contida no art. 1o do decreto legis!ativo n. 4. 530, r! e hoje datado, resolve abrir, ao Minist,erio
<.ta :?'azenda, 0 credito especial de 3\íi :520$067, ouro, a quanto
se deva, P-m moeda brasileira. o total das facturas devidas á
AmPrican Bank Note Company, cfp, f: 7711-00--'0 e $154.545,71.
calrllladas a 1• ao cambio de 27 d. por mil réis ou 8$800 a !:
e a 2" a 1$830, ouro, o dollar. e para occorrer a cujo ·pagamento
é n.st e credito aut0rizado. O ·pagamento em libras será effectuado pelo cambio esterlino conveniente sobre Londre:.;, ~ o
E!JO dollars pelo cambio conveniente sobre Nova York. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de f922, 101° da Independencia e 34° da Republica.
EPITACIO •PES~ÔA.

Homero Baptista.
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DECRETO

N.

15.338-

DE

27

DE JANBIRO DE

1922

App1·ova o projecto e OI'Çam:entos, nas importancias de
19:7 82$068 (dezenove contos setecentos c oitenta e' dois
mil e sessenta e oito réis) e (rs. l4.310,00 (quatorze mil
tre~·entos e dez francos), para a construcção de um triangulo de reversão na estação de Itaeté, no ramaL do
JJaw.teira de, Mello a Brotas, da Estrada de Ferr_o Central
da Bahia.

O Prcsidlente da ficpublica dos Estados Unidos do Brasil,
aLLo'nde.ndo ao quq requereu a Compagnie des Chemins de
For E'édéraux de l'Est Brésilien, arrendataria e constructora das ·estradrus dJo ferro f•edoraes dos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minws Geraes, nos tel'mos do contracto celebrado conform« o dieareto n. 14.068, de 19 <1e f.evereiro de
1920, e de aooôdo •com o que propoz a lnspectoria Fedeval das
Es!Jrada.s, óecrota :
Artigo unieo. Para a construcção de um triangulo de reversão na estação de lta.etê, povoado antes denominado Tamanduá, no ramal de Band-eira de Mello a Brotas, da Estra-da de Ferro Crm.tral tia Bruhia, arrendada á requerente, ficam
approvados o pvojocto por olla apves.enta.do e os orçamentos
organizados pelo 2• d1stricto da lnspectoria Federal das Estradas, nas importanoi31S de 19:782$068 (dezooove contos setecentos o oitonta e dous mil' e sessenta e oito réis) e francos
14.310,00 (quatorze mil tresentos e dez francos), conforme os
documentos que com este bai:mm, rubricados pelo director geral
da Expedientü da Soorsl.airia de Estado da Viação e Obms
Publioos.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1922, 101° da Independencia e 34• da R~ublica.
EPITACIO IPESSUA.

J. ~res do Rio

DECRE'I10 N. 15.338 A -

DE

28

DE .JANEinO DE

1922

Concede autorização á cTh.e Govaz '(Brazilian) Development

.

Syndicate Lim.itecl> para (unccionar. na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que requereu a. sociedade anonyma cThe
Goyaz (Brazilian) Development Syndicate I.imited~, com séde
em Londres, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorizacão á sociedade anonyma «'l'he iGoyaz (Brazilian) Development Syndicate Limited)) para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo Ministro de EstadQ d()~ Negocias da rA~icultura.
J
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1J:ÚJ5lria e Commercio, Jieando a mesnw. sociedarlr~ obrigada
'' cumprir· as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Hio de Janeiro, 21:! de Janeiro de Hl2~. 101• da lndepcndencia o 31• da Republica.
EP11'Al:IO l'EHSÔA.

]. Pú·cs do Rio.
Clausulas que acompanl1am o decreto

n.

15.338 A, desta data

l

.: .\. ~oeiedadc anonyma «'l'lw üoyaz (Hrazilian) ncvelopmenl t:;yndicatc Limifed» t' obngada a ter um rcpresentanto
geral no Br:wil, com plenos B illimilados poderes para tratar e
definitivamente resolver as queslões que se suscitarem, quer,
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado c receber citação inicial rpela sociedade.
li

Todo,; os acl.os que praticar no Brasil ficarão sujeito~
unicarnentn ás re~pedivas !ris e rcgulamenf.os e á jurisdicção
de seus Tribunaes judicial'ios 011 ndmiili5t.raLivos, sem que,
Pm trmpo algum, possa a referida sociedade reclamar qualqnrr excepção !fundada em seus eslat.utos, cujas disposições
não poderão servir clr. basP para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que clles .se referem.
Ill
dr~
socicdadr~

Fica dPpcrHlnnt.e
lrrar;iio qne a

anf.ot'izaç:lo do Governo qualquer alt.mllm de Jaz;er nos respectivos esla-

l.ulos.
A sociedade não }JOderá, tampouco, praticar nenhuma
nperar.ão rle banco, nPgociar em ramhiaes ou operar em ·se;:ruros sem que, para esse fim, solicite rrréviarnentc autorizarãn especial ao l\linistcrio dos Negocivs da Fazenda.
Sllr-lhe-ha cassada a anlorização para funccionar na !I\'er·ublica si infringir· esta clausula.

IV
Firm entendido que a auforizar;:iu r> dada sPm prejuízo dd
nrinciiJio de achar-se a sociedade wjeib ás dispos'ir;ões de
direito qne regem as Sociedades Auonymas.

v
A infracção dP qualqu<'l' das clansula:-: para a IlHa! não
ci'ii.Pja comrninada prma cs'prcial serú punida com a multa de.
11m conlo de réis (1 :000$000), a cinco eontos de réis
(5 :000$10 00) e, no caso de rcincidencia, cfJm a cassação da
autorização concedida pelo dcere! u r•rn v rtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, es de janeiro de HJ2.'2. ,_ J. Pires do. 'Rio.
1
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DEt;RETO N. 15. 3:Hl -

DE

:28

DE JAN.E!HO DE

1922

Abre au Ministerio da Fazenda o CI'Cdilo especial de
.U :.136$379, lJara paganiento de despezas não satisfeitas
pelo {allecido zeladm· elo palaciu Guanalmrtt c cncan·c!Jado do do Cattetc, 2\·lal'io dr~ Azevedo Coulmlw.

U Presidente da Republica dos Eslauns lJnidos tio Bl'asil:
Usando da autorização contida no arl. 1" do dcerel.o h~
an MinisiPpara paga:ncnlo de despezas não sat.if;feifas peln fallccido wladnr do
palac ir' Gnanabara e L'nca n·pgadn ·dt, do Call.et ·~. J\1al'io de Az,)n•do Couf in h o.
Hic de .Janeil'O, ~8 de janeiro de ifl22, 101" da lndepen<.lencia e 34" da Republiea.
~i~-J.divo 11. L5::l5, dP hoje datado, rc~olvp abrir
rio da Fa~cnda o credito especial de 31 :.'136~379,

EPI'J',\Litl I'ESSÚA •

. llo'fnero Baptista,

Abre

no

111 inislerio

da

Fazenda

o

c1·cdito

Cs]Jccial

de

1 :.'36.'J!f235, pant occm'J'I!I' ao tJagam>ento tle t[W~ <i dc1!ido
ao D1·. Ataliba BoJ'IJCS Ribei?·o da Costa Sobrinho, em ~;iJ·
tutlc de ~cntenr;a Jwliciaria.

O Presidente da Revublica Llos Esladns Unido>: dn Brasil:·
Tlsandn da autorização cont.ir1a no art. 1" do ~lr('.rel'l 11~

gj, l~t ivo n. ''. G:l1, de hojp uatadn, rPsolvr~ ahrir, ao· l\Iinist.erio ,]a Fa:>:cnrla. o crr,dif.n Pf;pnr.ial dn 4::165$2:15. para oceo•·J'(~r ao paf!ament.o rlo qUf' 1; dnvifln an Dr. Afaliha Bnrgns lliLPlrn da Cm:ta Sobrinho, (l D. Evangrlina nnrg·~s lUwir·n da
t>•'-!a, en1 virtude dn sentença .indiriaria.
Hin dt~ .Janeiro, 28 de ,janeiro de 19:??, 101" da lndet)Cll-'
fiPJwia r 3ft" ria Hcpuhlica.

EPITAGIO l'ESSÔA.·

Homero Baptista .. ·,
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DECRETO N. Hí 311 o

DE

:JO

DE JA~EIRO DE

1922

Regul•'· !• pagamento da despe;;a publica relat·iva ao exercício
rir: 1.922, até que o Congresso Nacional1·esolva a 1·espeito
O Presidente da Hcpubli(ja dos Estados Unidos do Drasil:
Considcmndo IJllC a dcspcza do pessoal dos llifferentcs mini~lerios está prevista. nas leis on I·egulanwntos de organizaçã<J
duf'. respectivos serviços;
Considerando que () JllCStriO não ;JContcce CO!ll a ucspeza
de material. que (~ propriamci.to de ontem tH·çan1cntaria ou
resultante de contractns;
l\la~;, consirlcrancb que, mesmo diante da situação cxcepeional que resultou cl.o véto ovpusto ao projecto de lei da despe;m, por ter sido apresentado ao Poder Executivo quando j~1
Jlliciallo o 11uvo excreiciO, não quer o Governo arrogar-se ú faculdade dr. dispor diseridonariamentr. dos dinheir·os publicas;
Considcramlo que o l'residcnt,, ua Hepublica llÚO tem
c Hnpel.r~neia par·a r•·vigr•rar uma lei dr~ despeza qne .i<'1 expirou,
llla~ nada iltlpcde, e antes n zrln he1n attrndidn pelo bom nomr)
da ar!Tllinistração aeon~elha. que f'ilc ponha ú sna propria an1"ridrulr, nesse pari icuiar, I i111i lr'S •~nnltccidos rir) toda a Na(;ãn;
Con~irlcrando qui} rmquanlo o Cong-resso Nacional não vnf:n a ir'i rwces8aria. 1wnhum rrifcrin mais natural e a•·ertarh
<'e offrrrr~c ao GovNnn para as dr)spcza.~ de material do q\1'~
a~ vrrbas incertas 110 orçamento vetado. não especial ment1!
\i5adas pelo m5to. as qnars traduzPrn a vontadr. maiR reccntcmcn!P c•xprcssa c :1iin impugnada do Poder LegislaliYn, rcwlYe:

Art. I. o .As dcspczas rnm o Jlf'S~oal dos scrviro!'l dns diffcrenles minisiPrins seriio pagas Cl'li1 os rr:cnrsos" da !oi nuIIJero .\. HO, de 31 Je clczcrnbro de '1 !!21, c de accônlo eom u.;
leis f' regulamentos que rPg-r)rn ns mesmos Sr)rviços.
"\rt. .'2." Emquanf0 n Cnn~resf'o Naeional não se Illanifo~
tar sobre o 1•rYn opposfo ao pmjprfo rlc orçnmrnto rla dospcza,
as dr:spczas rlP mafr.rial scrfto satisfeitas rle conformidade com
as c!nusu!as de eonfraf'Los ((Uf' lhes forem referentes Oll 3'1
r~msignar:oes e?nst.ant.e,; daqucllr prnjec!o observado o crit.cI w rios duodccm10s.
. ParagTapho 1m i co. Srgund(l ns mesma::; consignaçõcR será
fel!.(l o pa~amcnlo do::; 5nros r]p nbrigaçfin, titulos c cmprest.imo~ da Nação
·
fiio de Janeiro, 30 do janeiro rle 1922, 101° da Tndcpcndcnria c 3·í" da fiepublira.
EJ>!T.\C!O PESSÔ.\.

Homero Baptista .
.T. Pirr?s dn Rio .
A:::cvrrln Mm'l]llr'S .

.T. P. da Veiql! Jliranrlrt.
.Toüo Pandiá Calogcms.
Joaquim F'crrcira Chaves.
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D!ECRETO N. 15. 342 -

DE

31

DE J ANElRO DE

ill22

A11prova as instrucções para a cobrança amiaavd da divida
actwa sem mnltn

O Pr·e~idente da Repunhca do·. E::;tados Umdc~ do Brasil,
usando da autorização contida no n. XVU du arL. ~o,
oa lei n. LHO, de 31 de dezembro do anno findo:
RcwlYe approvar as instrucções que a este acompanham,
assignadas pelo ministro de Estado dos ~egocios da Fazenda
e destinadas á cobrança amigavel ela divida activa sem multa.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de Hl22, 10·1" da Independenci'l e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

Iustruct;õas parll a cobrança amigavel da divi.da activa sem
multa, de accôrdo com o dispositivo constante do art. 2",
IL XVII, da lei n. 4.440, de 31 de dezembro de 1.921., para
serem cumpridas e e"ecutadas pela Directoria da Receita
Publica do Thesouro Nacional.
Arl. 1." c\s dividas provenientl'S dos impostoo lançados,
de r:.>~I·Dnsabilidade individual, no annó corrente, serão cobradas amigavelmente sem as multa~ de mórã a que .iá estão
su,ieit~-., nos prazos seguintes:
a) as (los impostos relativos r..c exercício de 1918 c anteriores. até ~ll de março;
b\ as dos impostos relaLivos aos exercieipa de i019 e
I \120, :l té 31 de maio à o anno Cflrrt~nte;
c) as dos imposLos relativos ao -exercício de HJ21, até 3t
do ago~lo do anno corrente.
Arl. 2. As dividas provenientes uos imiJostos e taxas
lançados, de garantia roa! no anno corrente, serão cobradas
amigavelmente, sem as multa6 de móra a que já estão su....
jcitas, nos prazos seguintes:
•1) as do,; impostos e taxas la:wados, relativos ao exer~
cicio de HJ17 c anteriores, até 30 de abril;
. . b ;. a~S dos impostos c taxas ta:11;ado1', rclalivo>J aos cxer~
rH.:ws.llc 1'918 .c 1919, até 31 de julho;
I' 1 as do~ nnpostos c t.axat> lançados, rpfal i\l1s anc; ''Xcreicius i.k Hl'?O c 1921, até 30 de setembro.
·
Art .• :3." c\~ dividas provcnicr.lcs dn taxas c impostos não
'an~;ados, relatrvos aos exercícios do 1920 P anteriores, serão
cPbradas ~em as multas de mórf!. a que estejam sujeitas até
:lo de junho, e as do cxervicio de HJ:ll, até 30 üe' sctc 1 ~1bro
du anno correnlc.
Art. 4." Os pra~·o~ findos li CL' Ias iustrucções poderão ser
rror'?~ado::; •pelo m~mstro ~a l<'azenda, precedendo proposta
do din'ctor da nece1ta Pubilca, deedo que ns nrorQgações nãn
_~:xcedam d•J anuo corrente da !922.
0
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Art. 5. Os cobradores da Dil"<'c!Nia da Receita Publica,
qu:mdc• passarem rccibc1 nls cert.idfies de divirtas pagas sem
:lS multas de móra, nellas farão, fm logar bem vísive\, nota:
(<cobrada sem mulla, cx-]_i Lias in~-:rncçõe~ tk :Jl de janciru
.:1c 1922».
A1t. 0. Os empregados incumnwos de ~~~eriplurar os li\TO~ de eonlas concnlt·,; dos cobr<JdtJres e de law:ar o abou11
dos pagamentos no:< li vrus de lau~amcnto farão. nrsscs I i' J'O~, no! a idenliea :.i. que se refere .J artigo anlf'rint·.
Art. 7 ." tAs c cri idões de LliY ida :o ajuizada.,. qn,· em VIr~
; ude destas· insLnwçõcs passalll a ~1:r cobrada~ sem as mulla~
ue JllúJ·a. :;r.rão tmbstituidas ;por outras exl rah idas das rclat:ões e dos livros clí) inscrip\:aO de àivida~, 110' tfWH'S, depo1s
do pagamento, serão feitas nota'l identicas ú;; rf:'lcridas nos
:utigo, antenores, solicitando-~e em seguida. ú Procuradoria
tia Hepublica, o cancellamento das certidões snbstituidas.
A• L 8. O director da Receita, quando houver •hmdados
motivos para suspeitar da solvabilidade do deved0r ou por outros
motivo:-. jusLihcaveiS e nc.- intuito de acautelar os intereS€es
do fis:·o contra a fraude, preccdenf.E proposta dos procura;iorcs da Fazenda, poderá remeL<:c;· para a immediata conranç~ executiva quaesquer certidôes de divida, sem embargo
dus prazos nestas insiruc(_'.Ões rsLabelecrdo;s.
A1l.. !)." Os casos omissos serii•.' submeti ide'~ :í deliberai;âo j,; director geral do Tilesour••.
•c\rt. 10. Fieam SU€pensas, um·arlie o (:,l)l'J'('Uie annl), as
di~pos'~,;ões contrarias a estas in_st"U1'0ÕCS.
'!'besouro l'larioúal, :31 ck ja,ll!iro de 1922. - Homero
0

0

0

lJUJ;/ Í\lt!.
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llesam·upria por utilidade pulllico, um.tt, {ai:r:a de terreno de
·Jli"IJ]IJ'icdudc de l{frriJin ln11 1in ,[- Com)Janhia, comprehenrlirla 1.>1111"1' u .)" Pornrla ria Estrada dl' Fn·ro Central rlrJ
lhasil e ?'Ío A.1'Ít;an,fnVti, HO Estado de São Paulo.
I) Prrsidrmle da Rr.publíca dos Fstados Unidos do Brasil,
ronsidH:mdo que é necessari::t, para a duplicação da linha da
E!>lrad:t de Ferro Central do Bra~il. no trecho de Mogy das
Cruze~ a São Paulo, uma faixa d,J terreno de propricdadr. de
Klabi:t. lrmãoc: & Companhia, t'Oil1JLehendida Ant.re a 5• Pa':"ada rl~·- IIH'Silla F.slr:ula 11 o rio •A r·ieanduva. no F.sl:Hlo <k Sãr1
Panlu: tl~(ttldn da ali l"ilmição q11r~ 11,1' e.onfcre o art.. 5" <ln dP-< !'"'" f•. 1, !1~6. dP !I de sei f'mhrn d-~ 1 go:~. expcdirln por fnn;a
da ll'i u. 1.021. r!P '!fi r!P ;~gn;.;l" r!P 1903, c nos lPrmus tJ.,
ar I. ~!W. 8 :!". 11. lll. dn Codi~" Civil, dccrrf.a:

\;·I i~·n tJIIÍI'Il. l<'it':t rlP:;apr<~pt :ari~. pr_ll' ul.ilidat!" pithlicll,
:• faix:t ti" len'PJlo de l'l'"Pri•~tl;lflr~ dn Klabin Irmãos & Companhia. r"OJnprehentlirla Ptttre a 5• J•:,rada da Estrada de Fcrrn
Central do Brasil, no ramal àe Sãn Panlo, e o rio Aricanduva,
rom a área total de 16. 775m2,00, <· indicada na planta que
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com D-;tc baixa rubricada pelo dircctur ge1 ai d~ f~pcuienlo
l!a ~ccrctaria de Estado da Viação e Obras l'nbltcu,.;
'R!0 de Janeiro. 31 de jancirp de HJ22. 10l" úa Inucpentlencia e 31" da Hcpublica.

J. l'it·t•s do lliu.

I li•:CHE'J't > .\'.

I G. ;; í

'1 -

tJE :;

l

OE .1 1:\ l·:ll'.IJ

vt: I V:!:!

l'uúlica a wllw~üo do lkinu do~ Scl'l;iu;;, r·,.,,,fllo ,. J~~;lot·enus
á Convcnçti.u ]Juslal. lt1Ú11CI'SUl c oufms Ul'lus l'lllldllúlo;;
no

6'

Cort{fi'Csso

Postal Universal.

O Pl'esideute da ttcrmhlica do,; Esladus Unidos do Brasil
fat. l•Hlilica. a adhP-são do Ih·inu dos ::-\f1rvi•Js, r.roalas e Es-

lo\eJws á t:uuvPtll:ão ·[I0~ 1 al univPt'sal (Cotl\'l'lltão Princip!'..l),
au Ateurdu rt·lalivo ú pt•t'lll\lla d•.~ t·arlas ~~ t·ab::as eum Vi.lll)r
tlt:daradu e au Acctlnlo 'rdal ivo ao :;el'viçu de val1)s postaes as~i:,;nadus em Huma a :!G dt• 1\laio d.~) \JOG, eunl'ut·uw ·~ummutü
euu "'~ :\1 iui::ileriu üas Helat,;Õe!5 E:xtet·iurc::; a Legat.ião da Sui;:;;:~.
ne::;la Cavilal, P'''' .Nula df' 21 d•J CIJl'l'ei!L", c11ja ll'arlitc•:fio ullie ia! at.:UltJ!JlWha 1:~L1: dl,t:I'do.
Hiu de .Janeiro, 31 tle Janeir,, de 1\)2;!, 101" da lndepenlleucia 1: 3 í'' da llepublica.
EPl'I'ACJrl

1' ESSÔA.

Hio de Jaueiru, ::1 ..Je Janeiro de 1922.

N. 2.Híôl2.
~enlwr

Ministro.

'l_',.Iillfl a hnnJ·a d•~ 1•:\:tl' a11 ,.,,ulu•cim••Jd" d•· \'o,;sa Kxcell•·twia qtt~' 11 C'il!Hf'lll" l•' .. tkral ~ni~"" rt•t:"l"'ll dtt L~'gacão do
lkin" do~ ~ .. t·vin~. Croata~ P J•:,.;lu\"1111~ 11;1 :-;\1 i~oll a "''t;UinL•J
l!tda, dalada dn \1 d" I>Pzt'tnhro d1· J\):!1:
<• \ c;,.r,·daria il!il'l'lla,·ion;l\ da Uniií11 postal tlllivcr6a! l'ltl
1\Pr,•,•. I"''' ~·la t'at·!a d•· H 1),• A:;.,,:f11 d'· 1\t::f. •:"'lllllllllicuu ao
~!H:blt'l'in do.; Cu~Tí'i''" 1: Telegrêlplius d" 1\l'lllll 1(111' '' noveruo
•'" hqd'io !Wrgnnt,ára. 11•1.-gTaphieanH~nt,f'. ~·· " lll'''s" J•:9tado tinha adh•·t·id,; á l..:nifi'J postal uJÜYt:\·sal.

A pedido üo Mioistcrio .dos Correios o Tele~raphos, o Mi~
New>cios 'Estrangeiros encarregou-nos de f•Ctlir ao Departamento Político Federal que se digne {\c. em
virtude do artigo 24, alínea 2, da Convenção postal un!v~rsal,
notifica.r ao Conselho federal. com o fim de ser commumeado a
· todos os ~stados signatarids da dita Convenção, que o Reio,,
dos ~ervios, Croatas e Eslovenos adheriu á Convenção postal
universal, assim como aos actos posteriores, concluitlos em
Roma, a 26 de Maio de 1906, a saber:
i", Convenção postal universal (Conv. princi·pal);
2", Accôrdo relativo á permuta àc cartas c caixas com va·•
lo r oeclarado;
:'!", Accõrdo relativo ao serviço de vales postaes;
.
4", Convenção r·elativa á permuta de encommendas pos.
taes;
.
5", Accôrdo relativo iW serviço de cobranças; c
' n•, AccOrdo relativo ás assignaturas de jornaes c publica.• ~ões .periodicas.
Jmporta. accrcscentar ao c[uc ·~·rccede: que as Dirccçõcs
dos t:orreios c 'felegraphos da Soi>via, Bosnia e Herzegovina,
1\Iontencgro, Uroacia e Eslovcnia cessaram de funcciona:-, em
.:·onscquencia de união dessas províncias no Reino dos Servio,;,
Crc.atas e Eslovenos.~
Rogo a Vossa Excellencia que se digne de tomar nota da
communicação ~recedente, e aproveito esta nova occasião, Senhor Ministro, para .ihe reiterar a,; seguranças da minlw, alta
estima e da minha mais distincta consideração. - Gerts.:h.
A Sua ExceUencia o Senhor Dr. José Manuel de Azeved.o
~!arques, Ministro
de Estado das Hclações Exteriores. .
··
-·
nif't~rio Real <loR

\

DlWitETO N. 15.345 -

31 DE

DE

.!ANEino DE

192Z

I

Cr~ti !,t1n. consulado honora1•i1) em Johanncs~urgo, na

do Sul

Afr.zcd

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pela lettra a do art. -i• do decreto n. 14.058, de 11 de fe,'ereiro de 1920, decreta:
. Artigo unico .. Fica crcado um consulado honorarlo erri
Johannesburgo, na Africa do Sul.,
..
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1922, 101• da Indepenucncia c 34" da RepubliGa .,
EPlTACIO l'EHBÔÀ.

Aze-vedo Matques.

J)ECRETO N. 15.3 íti -

'N~O FOI· PVllLIC.\DU
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DECRETO N. 15.3-17 -DE 2 DE FEVEREIRO DE 1922
Corrige enganos com que foi publicada a lei 11. 4.440, de. 31,
de dezembro de 1921, que orça a receita da Republica
para o exercicio de 1922.
O Prr.o idente da Re.publica dos Estados Unido~ do Brasil:

Em virtude dia ·communiração ronslante da meousagem
dn. Mesa da Cama:ra dos Deputadoo·S do 25 do corrente, enca~
minhada ao Mini,ste.rio dlo Estad'o dos Neg.ocios dia Fazenda
oom o ·officio do primeivo <Stecr~tario dta. referida Camal['a, sob
n. 33, daquella data, faço saber que a lei n. 4. HO, de 31
do dezembro do anno proximo findo, que orça a receitla da
Rf4J)ublica para o exercício d•o 1922, dev1} ser I'X·ecuth.da oom
tl!i seguintes cm1vecções:
No ·art. 27, depois das palilw.ra's «do oloo dP algodãot, ~em
W'l -ele «palha de arroz e de trigo, l"tc.», diga-se «o de palha
de arroz, -etc.:t
·
No art. 39, em v'ez do «Fica r1wogtailo o art. 45, et~ . .,,
diga-.se «Fica r~vig.orado o ar~. 45, etc,.
Rio de Janeiro, 2 die feV~eroiro de 1922, ·101• da lnde.pen..
doncia e 34' da RepubliCQ. 1
..

EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.
DECRETO N. 15.348

.-DE

2

DE FEVI'lREIRO DE

1922

Concede autorização a ComYpanhia cLloyd Industrial Sul Ame~
·
ricano~, para operar em. seguros de accide11tes
· ·
O Presidente àa Republica dos Esta.do1l Unidos do Brasil,
nttendendo ao que requereu a Companhia «Lloyd Industrial
Sul Americano,, sociedade anonyma com 'léde na Capital Federal, resolve conceder á mesma sociedade autorização para
operar em seguros e re-.seguràs de accidentes materiaes ou
pessoaes e de responsabilidade civis, sob as seguintes condições:
I

A companhia completará, no. Thesouro Federal o deposito
de duzentos contos de réis, •nos termos do regulamento apptovado pelo decreto n. H. 593, de 3t de dezembro de 1920.
·
It
O r.apital destinado á nova carteira será de quinhentos
contos de réis, de necôrdo eom o art. 9•, d0 regulamento numero 14. 593, citado.

xn

A nov:1 carteira. será Inteiramente independente das já
f\Xploradas pela eompan·hta, r~io só quanto ao capital, como
tambem quanto 'á est.rlpturacAo e reservas de accOrdo cotn o

art. 2•, do referido decreto n. t4 . 5~3.

IV

A companhia f:J,rá uma. reserva de p~evidencia mantida
pela quota de 10 % dos lucros líquidos annuaes, apurados nos
balanços, até que att.inja um terço do ca.pilnl da nova cartrira,
r, dahi rm drantr, rom a quota õr 5 %.

v
A nova rarf. eira l';Pr:\ JnrJrprnrlrnte r srparada r.la de seguros oprrarlo~ ·r o deposito já realizado, rle cem conto~ (ln
·réis, ronf.inuará n garant.ir rxcluRivmnrnto os Reguros autorizado,; e flscalizarlos pPJo 1\Jini~fl'l'Íf) da t\~t )r1J\t1Jrrt, Jnri1JSfria
,. linmmrrrio.
Rio tln .Tanriro, 2 de ft'VPf~'Ít'll de 19?:!, Hll" tlll lndPprn-·
~lençia r :1 lo ria Rrpuhl ic!l.

Eri'l'.ICJO Pm'!SÜ.'\,

llomf'/'o Roptisln,

DF)}RETO N. 15.349,--

DE

3

DE PEVmu~mo DE

1922

Pu.blica uma rleclaraçcío do Gm·Prno drr A nsl ria, rda/ii'IIJmPnfr•

ti Jl1'nterçtlo

in/1'1'/lar·ionof tios

t•a/Jos

xufnnorinos

O Presidente da ,flepublira do~ Estados Unidos do flr'asil,
faz publico qüe o Governo da Hcpnblicrt Au'Stri aca pediu ao
Govrwno Franc<ez transmittif'lsiP a lodos os governos interes... ados nos netos internacionaes rt>lalwos :'t prof.eeção do cabos
1':Ub~arlno,; a declaração do q11P a •.'\usl.ria se r·onsidera ainda
1· da á Convençã!o rh3 14 dn Dlttl'~·o de 1884, ás dJeelarações
i de dczemibro de! 1886 e 2:l de março de 1887 01 ao p11)oollo do 7 de julho <lJe 1887, rcfcrentrs áquelle assumpto,
conforme communicou ao Minist<e,rio da1s Relações ExterioriC's
n En<baixadn Franceza nesta capital, por nota de 2·1 do
dezembro ultimo, cuja f.radur.r,fío f·ffirinl nrompanha o prescnt.e d:Ccreto.
Rio de J-an~iro, 3 de feyrrrirn de 1922, 101 • fla InclopeJidlenciu e 34• da Repllblirn.
1

J. M. de Azcvrdo Mm·qucs.

TRADUCÇ,\0
Embaixada da Rêpublica Frnnr~',;a no Brnsil - Rio fl~
.l:meiro, 24 de dez~mhro de Hl21.
Senhor Ministro - 'I'enho {1 honra de dirigir a V. Ex:.
11 inf'lusa cópia da nota da lrga~:f'to da Austria <em! Paris. no
'!nnl se rommunica que a An~ft·ia sr d(·r\nra IiBada á. Gon-

ACTOe DO PODllR 1EX!CUTIVO

7{

venção de 14 de março de 1884, ás doolarações de f. de dez:embro de !886 E! de 23 de m:lirQ'O d'e i887 <e ao 'Prooocollo de 7
d'e julho de 1887, relativos á protecção dos cabos submarinos.
Estou enearregado pelo meu Governo de notificar essa
declaração ao (:oy!1rno ri'a. Jl.l)tmblioa doR Estado<; Unidos do
Brasil.
Queira a.r·crita.r, Sr. l\Tinist.ro, a segurançn rla minha alta
considrração. - A. R. Cunty.
A S. Ex. o Sr. de Azeved{l Mal'que<;. Ministro das Re~
laçõ·e~ ExteriorPs -- P'alacitl Ttamnraty Rio de. .Ta.neiro.
f,EG:IÇÃO OA AURTI1L\ EM PAHIR

Notificação,
.I

Nos f.r\rmof! do nrt. 2~ I dlo '(rata do de Sainf. Gtwma.inen-I-:tyA, ·a Convenção dle 14 dr março dr 1884, a rleclaração
de f de der.cmbro de, 1886 'O rlr 2~ de rnarw do 1887 n r1
Protoco\lo die encerramento de 7 ·de .iulho de· 1887. relativo·~
á protecção do:s cabos suhmarinos, serão appliead>oR entre a
Republica ria Austria e ac:; polrnr·h;: alliada<; f) a~~or·.inda'l r1111'
participam desSies actos.
Essa estipulação do Tratado d·A Sruint-.f'..crmain-en-Laye
não poderia, bem entendido, achar applicação entre h
Aus>t.rla e os EstadOs que snhset'e\1eram ou adherir:1m :'t dita
8nnVIençã.o c não são potencius allinrlm; ou u~s:ociarlas.
Para prcvrnir as diffien\rladc~ rrnc podrl'iam snrgir rir
uma rliverg"encia dle opiniões sobre a que:;;tão da manutenç.ão
ou da nullidiadle dos trataJdos de antes da guerra, quanto aos
Estados nascidM do desmembramento 1!:1 '\lonarr~hia :msi.I'Ohungara, o abaixo assignado, em nome do Governo Fedc0a1
Austriaoo, tJem a honra de d'eclarar que a Republica da
Amstrin, tendo em vista assegurar a appficàr,:ilo flp 11m rPgi-·
men igual e u111iforme, reconhece, sem pre,jnizo da sua origem indepenrlente da antiga Mnnarr!J ia, c>i'tai' I igada :í Convenção de 14 de mla.Tço de f884. á deelaraç.ão d'c 1 de deziembro de 1885 e de 23 de tnnr·co de 18R7 r pelo Prot.oeollo rl1:1
en.cenamento de 7 de julho De 1887. l'elat.ivos á protecção
dos cabos submarinos, 'f'm fac\e dle todos o~ Esl.arlos qne participam desses ac·tos.
Rogando a S. Ex. o Sr. Presidente do Conselho e Mi
nisl.ro dos Negocias Estrangeiros n obc:;eqnio rir noti firnr esta
rleclarar,ão aos governeis de todos o::; Esi ndo~ pnra n~ 11t1ar•s
os ditos act.os estão actualmente em vigoT. o abaixo assignardo aproveita HISLa occasião para lhe rrlnoyar a's seguranças da Rua mais alta consideraçãO.
Pnri~. 1 de aF('ost.o de i92L
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DECRETO N. 15.350 -

DE

4

DE FEYEREIRO DE

1922

Approva os projectos das obms de arte a construir ent1'e os
kilnmetros 33.180 e 37.174, da linha do Norte, da Leopoldina Railway Company, Limited, em consequencia da
ligação da linha em construcção de Porto das Caixas a
Rosario.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos dJ Brasil,
ao que requereu a Leopoldina Railway Cornpauy,
Limited . na conformidade do artigo unico do decreto numero
14.439, 'de 26 de outubro de 1920, e tendo em vista as informacões prestadas pela Inspecloria FedE-ral das Estradas. r!ecreta:
Artigo unico. Ficam approvados os projertos que com
este baixam, rubricados pelo director g:cral de Expediente da
Eecretaria de Estado da Viàr.;ão e Obras Publicas, para ccnstruccão das obras de arte no trecho eomprehendido entre os kilometros 33.180 e 37.17 4, da linha do Norte, da Leopoldma
Railway Company, Limited, em consequencia da ligaç5o fia
I in h a eri1 eonstrucção de Porto das Caixas a Rosario.
Paragrapho uni co. A Leopoldina Railway Company, Limited, fica obrigada a submelf.er á approvação do Governo,
opportunamente, os orçamentos desl'las obras de arte, conformo
estabelece o artigo unir-o do dcr-rrto 11. t 1. 43191, fle 20 de outu·
bro de 1920.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1921, fOil• da Indepen,..
f]encia e 34" da Republica.
~ttendendo

EPITACIO PESSÔA.:

J.

DEORETO N. 15 . 351 -

Pi1'es do Rio.;

OE lt DE FEVEREIRO DE

1922

Convoca o Congresso Nacional para se reunir, 'extraorat'ã~
1'iamente, 110 dia 10 di? mm'I'O 1n·n.rimo ·vindoum ·

.

I

O Presidente da Rcpublka dos F.stados Unidos do Brasil
rC"solve, nos termos do art. 48, n. 10, da Constituição Federal
convocar o Congresso Nacional para se reunir extraordina~
r_iamente, no di~;t 10 de março proximo vindour~, afim de dehberar a respe1to do véto opposto ú resollH:ão que fixou a
despeza para o 'llxercicio de 1922.
Rio de .Janeiro, 8 de fevereirn de 1922, 101• da Independencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESBÔA..,

Joaquim Ferreira Chaves •J

~

ACl'OS DO PODEI\ .EXECUTIVO

i
DECRETO N, 15.352 -

DE

6

DE FEVEREIRO DE

1922

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o. credito,
de 3UU :vuu$, para aux1llar á PoLicttnica do .Rio de Janeiro
a construir mais um pat'imento no edificio de sua .s~de,
na :\venída Rio Branco.

O Presidente da fiopublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da. autorização concedida pelo decreto legislativo numero 4.455, de 7 de janeiro de 192fr, rc~solve abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito de trezentos contos. de réis (300 :000$), para auxiliar a Policlinica do
Rio de Janeiro a construir mais um pavimento no edifício de
sua sédc, na Avenida Rio Braqco.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1922, 101• da Indepen..
uencia, e 3í" da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DJ.DCRETO N. 15. 35~ -

DE

8

DE FEVEt\EIRo DE

1922

'

í1pprova as alterações feitas nos estatutos rro Banco AUemãó
Transatlantico pela assemtbléa geral ordinatia, rea~izo.dq
f!m 10 de janeiro. de 1921 ..;
·
·
10 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil~
Attendendo ao que requereu o Banco Allemão Tra.nsatlan~
1i co, eom séde em Berlim o aut{)rizado !L funccionar na Republica pelo decreto n. 8.847, de 26 de julho de 1911, resolve
approvar aR alterações feitas nos estatutos do referido banco
pell\ assembléa geral ordinaria, realizada em 10 de janeiro da
1921, conforme consta da acta que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1922, 101• da :Indepen..
dcncia e 3-1° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homcr() :Baptista.
DECRETO N. 15.354 -

DE

8

DE FEVEREIRO D!

1922

ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito· d~
H7 :000$000, para attender á despeza contractual resultante da execttcão do serviço de navegação entre Corumbá
c Cuyabá.
·
·

abre

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização conferida no n. XXXVIII. do artigo 83,
da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, e nos termos da
clausula XXIV, das que baixaram com o dcereto n. 15.227,
de 31 de dezembro d<> mesm() auno, tesolvo abrJt 8() MiD~etiº

AG'roS DO PoDER EXECUTIVO

àa Viaç~ ~ Obras Publicas o credito de H7 :ooo•ooo~ para
attender á despeza contractual resultante da execttc!o do servioo de navegQção entre Corumbá e Cuyabá.
n1o de Janeiro, 8 de fevereiro de 1g22, 101• da Independencirt e 34" da Republica.
EPITACIO PESSÕA

J. Pires do Rio

nEr.n:r.:to

N. t5. :Hítí --- m~ R nE FI~vr.r.mno nE 1922

Allfm•iza n Jlinistro dn /i'azf'nda a cmitti1· •t1Jofircs ·da. divida
publica interna do valor de um conto dé rAi.~ cada uma .
at~ a importancia de 2' .160: UOO$, por quanto foram avaliados o tert'eno e prerlio da rua General Canabarro nunw1'0 .1:18, destinados rw 01•phanato Ogorio.
O Pre~idente da Rcpuhlica dos Estado:; Unidos do Bragil,
usando da autorização contida no :wt.. 2" do decreto legi~la
tivo n. 4. 2:15, de 4 de .ianriro do :mno proximo findn, '!~>
ereta:
Art. f. • Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir
apolices da. divida publica interna do valor de um conto de
réis cada uma, .iuros de 5 % ao anno, inalienaveis, até á
ilnportnncia de 2. f60:000$, papel, por quantó foram avaliado~ o terreno e prédio da run Gennrnl Canabarró n. 388, an-·
tigo 42, na Capital Federal, destinados :i irtstallar.âo do Or·ph:mato Os orio.
'
Art. 2. • Revogam-se as disposirões em contrario.
Rio de .Janeiro, 8 de ,janeiro rir 192?, 101" da Inrlrp~"n1f•nria r 31" da Rrpnhlica.
EP!TACIO PESRIJ.\.
TTomf'l'n Rr~pti.~t11.

Apprrwa no1'o }íroiccro pm·a ronsf1'1rf'f'iio do pm·to do T'orahulw, capitnl rio Estado do mrsmo uomc, e o Ol'l'flmento, na imporfoneia de 6. !J:H:090$ (seis
nm,f'ccntos c cincormta e quatro contos c noventa mil r•;is),
f'01111llf'llll'11fl1.r 11.0 o.ppi'OI'Odo ]Jf'lO drcJ'f'fO 11 . .f.f ,1{ Í, dr~
1 oi r/f' outu1n·n rlr .ff/20, bf'111 r·mno drsll.Jil'nJn•ia, JWI' 11f ilidade publica, os terrenns e hrmtfeilorins nerpssol'in.1•
1JI1ra rr. f'.TI'f'1/f'Õn dr.~sf' JH'o.ief'/o.

ma

O Pr·eqidenfe da Ticpuhli1~a rln~ Estados TTnidos do BraRil, f rnrln Pm vista o qne propoz n inspector federal de Por-

f.os, Tiios e Canaes, P nsandn da
tigos 1'' P 2° tln dPrrrlo 11. ;J. !HH).
decref.a:
Art. 1 .o Fica approvnrln. rle
fJ1H1 r·nm "'' ,. ltai'.:arll, .r·nltrirndn"

:mforização contida nns ar-

dP ?ri dP rlPZPrnhro dr 1!) 1!l,

ncrtn·dn rom os docnménfos
prl!l rlirPrfnr geral clr 1~~'-

AC'tOS DO PODER •EXECUTIVO

pediente da Seoretaria de Estado da Viação e Otiras Publicas,
novo projecto para a construcção do porto da Parahyba, ca-•
.pital do Estado do mesmo nome, abrangendo o augmento do
cáes acostavel, remoção da estação ferro-viaria, construcção
do edifício para alfandega e abertura de avenida de .accesRo
da cidade ao porto, em substituição ao projecto approvado
prlo decrrto n. 14.414, de 15 de outubro de 1920.
ArL. ~.o Fira tambem approvado na conformidade do
documento que com este baixa, rubricado pelo mesmo rtirf•ctor geral, o orçamento, na impOJ-tancia de 6. 951c090l!l (RPi~
mil noyoccnloB c rincocnta e quatro conto::; e noventa mil
l'éis), romplmnrntar ao que foi approvado pelo citado df'rrcto n. H.oiH, na imporlancia de 8.1trí7:452$02.5 (oito mil
quat.rocrnf.oA r ninrornfa e sete f'onto::; qnatrnerntos " dnI'O<'llh e dou::; mil e vinte e cinco d-iR) .
A1·t. :l. • Para rxrcuçrw do pro,iPI'I.o ora approYado fimlm
desapropriado::;, por utilidade publica, os l.Prrenos P lwmff'itorias nrlle romprrhendidoR, bem «~omo n~ nPrr.c;sarins Jllll'a
nhPrf.nm das vias dr accrRf!O ao porto.
H i o rle .Taneiro, 8 de f~<Yf'l'Piro dn Hl?:'. Hl I" rla llldnvcntlrncia c :l~Jo rla Repuhliea.

J. Pirl's do nio.

'f'Jt,• Lmulon nnd Ril'l'l' Plat1!
Hanl•, Limitrd, com sr"l/c r1n Lom/J'I'S. no.~ ?'I'Sprclivos

AJljJro1'1t us a/II'J'I.II'r"if'' /'Pitas po1'

estatutos, em nssembléas ?'cal'izadns em 27 ele fevereiro
e 1!I de março de 1920.

O P1·rsidcnl'l rJa Rcpubliefl. CIOR Rslaclns lTnidns rio Brasil.
allr-nrl~nrln

ao que rcqncn~u a SIH',icrladp, annn~·ma 'l'l1p, JJonticn and Hiver Plafe Ba;1k, Limitcd, com Réde em LomlreR,
Jnglalcrht, e autorizada a funccionnr na Rermhlira pelo decrcl o n. R. R81. rln 9 c!~ agosto de 1911, rrsolvc apprr•Yar ao::
alLeraçõr~ dos rstatutos do rl'ferido banco. fcilas Plll a~Rcm
bléas g0racs rralizadaA Pm 27 de fevereiro c 19 de murro de
1920, e r~onstanf es da ncl a que a este acompanha.
"
Rio de Janeiro, 9 de few>reiro de 1922, 101° rla Indepondencia e :l-lo rla Rrpuhl ien.
·
EPITAC!n

JTnmrru

PESSI1.\.
Ru]JI isto,

DE{:REfi'O N. 15.358

.-IDE

9

DE FEVEREII\0 De 1922

Concede' ao Banco France: e Italiano para a America do Sul
(Banque Française et Italiennc p011r l'Amérique du Sud)
autorização P'lra estabelecer agencias em Albuquerque:
Lins, Chavantes, Ourinhos, Bebedouro e Monte iUul,
110 Estado rlc S. Panlo, e em S. Mathtug, no Parand.
O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brasil attendendo ao que reqtiereu o «Banco Francez e Italiano
para a America do Sul» (Banque Française et Italicnne pour
I'Amcrique rlu Sud), sociedade anonyma com séde em Paris,
França, autorizado a funccionar na Republica pelo decreto
n. 8.16!'1, rie 2i') de agosto dP- 1!HO. resclve conceder ao mesmo banco autorização para estabelecer agencias em Albuquerf!Ue Lin.~. Chavantes, Ourinhos, Debedot1ro e Monte Azul, no
Êstado de S. Paulo, e em R. Matheus, no Estado do Paraná,
pelo prazo e mediante as condições constantes do referido
decreto n. 8 .1,69.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1922, 101" dn Indepen""'~
e 34" da Republica.

em

EPITAClO PESSO~

HomerQ Baptista.

D.E !) DE FI::VER.mtRO DE 19:?~

DEC,RETO N •. 15.359 -

e Negocios Interiores o credito
especial de 12:7ll2$060, para occorrer ao pagamtento dCi
despe::as decorrentes da trasladAlção dos despojos mor-taes do ex-imperador D. Pedro li e de sua esposa para
o Brasil.
·

Abre ao Ministe1'io da Ju.stiça

O Prcsidentl3 da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 3° do decreto legislativo n. 4 .120, de 3 de setembro de 192'()', resolve abrir ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 12 :752$(}50, destinado a occorrer ao pagamento da
despE'zas deooiTente-s da trasladação dos despojos mortaes do
ex-imperador D. Pedro li, e de sua esposa, para o Brasil ..
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro do 192, 101° da Independencia e 34"'' da R~publlra ..
1

EPITACIO

PRBSÔA,

Joaq'l.iim Ferreira Chaves,
beL ·

~cro&
.

ftõ i'ODD ft!Ctr'm'O
.

bECi'l.ETO N., 15.360 ~DE

9

I>E

FEVEREIRO DE

1922

~ltCl'a o arl. 98, ulinca: d, do rcgukzmcnto da Escola Milita~

O Prcsidehte da Republica. dos Ei>tados Unidos do Brasil,
usando da attribuição quo lbe confere o art. 48, n. I, da Constituição, rosolve alterar, da fórma abaixo . indicada, o art. 98,
alinea a, do regulamento para a Escola Militar, approvado
por decreto n. 13.574, de 30 de abril do 1919:
«a) commandante, coronel ou general de brigada, com o
curso de Estado-Maior, allie á sua reputação de commandante
de tropa. ou director de serviço , reconhecida competencia nas
materias das cadeiras da Es·cola, de modo a ser capaz de intervir no ensino para garantir a plena observancia das respectivas disposições regulamentares.:t>
Rio. de Janeiro, 9 de fevereiro de 1922, 101• da Indcpend&ncia ~ 3·í • da Republica.
EPlTACIO PEBSÔA.

João.

JJECI\ETO ~. 15 ,36'1 -

~andíá Caloge1~as.,

DE 11 DE FEVEI'\EiftO DI': i92~

f

I

Con·ii{Je a redacção elo art. .2'2!i, § 3•, do regulamento app!'O. t•ado pelo decreto n. J5,. 003, de J3 de sete rnbro de J92·1

O :PtesidenLe da ficpublica dos EsLadog Unidos do Brasil,
r~visão. entro o
§ 3• do art. 225, do regulamento approvado pelo ôeéreto numero fú.003, de i5 de setembro d~ 1921, c o § 2• do art. 3•,
do regulamento annexo ao decreto n. 11.H7, de 20 de janeiro de 1915, e em virtude das deíerminacões da lcttra e) do
art. 121, do decreto n. 2.924, de 5 de jaueiro de HJ15, resolve
que o art. 225 § 3.• do regulamento approvado pelo decreto
n. 15.003, de 15 de setembro de 1921, fique do seguinte modo
redigido: «Si o ministro que houver de subscrever o decreto
de aposenLauoria ou jubila~;ão entender que é procedente o recurso da perícia mcJica, designará um ou mais profissionaes
de sua confiança, para nov'o exame, que so devorá cffectuar
dentro oo p!'azu uo 90 dias, no maximo. cot!!.aoos da data do
il viHta da divergentia, motivada por erro de

l't'CUl'SO».

_ Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de
dcncia o 34• ua Hepublica.

19~:!.

101• úa Iudepcn-

EPITACIU PESSÔA.

Jwqnim Fci'I'Cil'a Chaves.

AdroS DO PODER ·EXEGUTIVd

DECRETO N. 1;:;. 3GZ -- n1·: 11

n~::

PEvEnEI!w nE 19:n

Approva a nova tabella dos vencinú?ntos annuac8 dos

em-

pJ·erJudos da Cai:ra g,.,ill"!llir·ll ,. J/,.ntr• Sor·r·n1 ro do },'s-

lado tla Bahia.
O Presidente da Repuhlica dos Estados Uniuus du Brausandci da faculdade que lhe confere o art. 60 do regulamento baixado com o decreto 11. 11.820, de i5 de dezembro de 1915, resolve approvar a seguinte tabella dos vencimento annuaes dos empregados da Caixa Economica c
1\Ionte de Soccorro do Estado da Bahia, proposta pelo respectivo conselho administrativo:
!';I],

VIINOWIINTO .\N!IU.U.

DKBPBZ.\ .\N•

NUAL

CLA.t!I~BS

Ordenado

1 Gerente . . •
1 Contador . • .

.
.

.
.

.
.

3:400100

6 Segundos escL·iptu•·arios .
6 Ter<:eiroa eaeriptnrarios .

4 Collaboradores . . . . . . . .
1 Thesoureiro (c<>m mais Lle 1:200$ para

.
.

.
.

• .
. .

Total

2:
000
1:
666
1:50J o
1:
4
800 000

5 Primeiros escriptura.l'ios.

quebras). . .
3 Ftãill· . . . .
1 Pen'\a &Yaliador.
1 Arehi'riata.
i Porteiro . . .
8 Con&innoa. • .

Gratiflcaçãs

.
.

.
.

2:100 8:ii000

.
.

13:

1:500
1:73
1:

5:

3:
4:

i:

00

7:

000

i46:00()fJOO

1\io de JaneirP, J 1 de revercim de 1!1.':2, Hll" da ludepenucucia c 3iQ da IRcpublica.
Er>J'J'ACIO

PEssôA •.

Homero Baptista.

IU•;(/ItE.TO :-,T, I ií .15!i:l ---

IJJ-:

ll Ili·: Fl·:n:III-:JllU DE I \1:.';2

Hll .1/inislcrio r/,.1 1-'u~•:lllll/, " ,·n·dilo ,;,. ,'1.):077$~/!1, J1w·o
ur·r:mTel' ao pal/amc1ltiJ dr: dirJrrrm.r;as de pensões de rnonlr·JIÍo n 1/111' lnu r/ir,·i~o /1. (.'us''IIIÍI'o do .Yosr'ÍIII''ntu Novarrv, 1'elatú•us (l(J ]11,'/'ÍIIrf'l rfr• 20 rfl' .imt<:Í/'0 dr~ (8,9!; :Jf
fir: IIIJOSfO lfl' 1!/1 :!,

,\bn·

a

o f>rP~idPIIIP da_ Ht'lllilllir<J d",; Kd;1d"' Unidu~ d'' .Brasil,
usaudo da autonza1;ao r·.uuhda Illl art.. J" du decreto lt.,gi:Jativo n. L 4'/li, de 11 de janeiro fiudo, e tendo ouvido u Trl-

ACTOS DO PODER •EXECUTIVO

l.mnal de Contas, na fórma do regulamento. approvado pC'lo
decreto n. 13.868 de 12 de no•vemrbo de 1919, rr:solvc abrir,
ao Ministerio da Fazenda o credito de 35 :077$/d 9, para uceori·er ao pagamento de difl1•renças de pensões de· lllO'ttepi 1
a qun tem direito n. Casl'lllÍ!'a do Nascimellto NaVUITU, viuva
do ministro togado do Supremo Tribunal 1\lilitar, baehari\1 Antonio Caetauo Seve Ntn-arro, e relativas ao período 1le :!O de
janeiro de 1898 a 31 de agosto de 1912.
lliu de .Janeiro, U de feycrcit'O de Hl:l;, 101" da lndL•pellpemlencia 0 34!" da HL\Pllhlic•a.

HotncJ•o Bapti:;ta.

llio:I!I\KI'O N.

l:>.:Jlil --- llE J:l JH: f'gVEI\EII\0 DE

1922

.\lu·r· 1111 .1/iHisfo·io dn f;Hr•r,·o o tTI'di/o i'S[ll'rial de ré'is
lO :!171$,1.92, pru·a JW(/(11/U'IIfu tkritlo ru's rn]Jilr.ícs i\lberto
Pequeno e out1·os.

O l'rcsiLlente da ltepuLlica dos Estados l;n iLlos do Brasil,
u~amlo da autorização que lhe confere o del'reto legislativo
n. 4. 5·~2, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra o

credito especial de 10:9711$192, para pagamento devido aos
capitães do Exercito Alberto Pequeno, Nilo Hibeiro de Oliveira Val c Luiz Santiago.
Hio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1922, lOJo da Indepenucucia e 33° da ftepublica.
EPI'J'ACIO PESSÔA .

.Jo-ão Pandirí Cawucras.

l)F.CRE'l'O N. 15.365 -

DI~

15

Dfc FEVF.REII\11 DE t 022

lkcl ifint. o decreto n. -/;';. I R6, d~ ':H de dczcw'l"·" d(! 19:! I,
11ln-e au Jlfl:nlslcrio t/rt t:w·n·a o c:·rrlito tk I : :!118$0[]8.

(}1/1!

O l'residl'nte da Hl•tmhlil'a dns Esta1lns Unidos 1ln Brasil,
lt.,andn da aftribuir;iío qne lhe confere o art.. \R. 11. 1, da
l:uu~tit.ni1:iío, resolve suppl'irniJ· a denomiHa!;iio de --- ''SPI'Cial
-- dada ao· creuito de J :~Ofl$0.58, aberto au Miui~!1'1·io da
Gnerr·a pelo decreto u. 15.186, de 121 de dezembr11 illl 1921,

vara pagamento do terço de campanha ao capit!l.o Luiz Gpn-

••

~CTOB

00 .PODEI\ IX!CVTD.'O

·zaga J3()rges 1Fortcs e 1° tenente João Maria do Amaral, ficando assim rcctificado o mesmo decreto. ·
Rio de Janeiro, 15 d-e fevdrciro de 1922, 101 o da Independencia e 34" da Republica.
EPITAClO PESSÔA.

João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 15.366 -

DE

G DE FEVEREIRO DE 1922

~ublica a adkesão de Cuba a actos · inte1·nac~naes relativot d
· ·
. protecçíio da propl'iedade industrial

O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão do Governo de Cuba: 1o, á Convenção
internacional de Paris, de 20 de Março de 1883, para a prot•)cção da propriedade industrial, revü;ta em Bruxelals a H d•}
Dezemb:ro de 1900 e em Washington a 2 de Junho de 19Hj
com o respectivo Protocollo de encerramento; 2°, ao Accôr·io
df) Madrid, de 14 de Abril de 1891, relativo á repressão da,;
falsas indicações de procedencia sobre as mercadorias, revisto .
em Washington a 2 de Junho de i!H 1; 3", ao Accôrdo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, relativo ao registro internacional
das marcas de fabrica ou de commercio, revisto em Bruxellas
a 14 do Dezembro de 1900 e em Washington a 2 de Junho de
1911; - conforme communicon ao Ministerio das Relações
Exteriores ·a Legação Suissa nesta Capital, por Nota de 10 de
Janeiro ultimo, cuja traducção official acompanha este decreto.
Rio de Janeiro 15 Je fevereiro Jc 1922, 101• da iudepcndencia c 311o ctà Rcpublica.
·
EPITACIO PESSÔA.

Azevet{~ Marques •.

:(1'raducçã0):
LEGAÇÃO. SCISSA :'iO HitASIL.

·-

nio de Jauejro, 10 de Janeiro de 1922. - N .. 213613.,
Sénhor Ministro,
Tenho a honra de informar Vossa Excellencia do que,
por. nota datada dt: ~2 de Novembro de 1921, a Legação de
Cuba em Berna notrflcou ao Conselho federal suisso a adhesão
do Govcmo de Cuba :
.
1°, á. Convenção internacional de Par·is, de 20 de Março de
1883, par.a a protecção da p.ropriedadc industrial, revista em
Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900 o em Washington a 2
do Junho de HH J, eom o seu Protorollo de e.n~rra.mepto (vêr
o artilrO 18 da Convenção);
·

8

;\CTOS DO PODEI\ ·EXECUTIV(J

2", ao Aecunlo de Matlrid, de 14 de Abril dP

Jl:l~

l

I, relativo

á repressão tlas fal::;as indicações de prueedeneia, sobre as
ltlereadurias, re,·islo em 'Vashinglon a 2 de .Junho de 1911;
:Ju, ao "\e•ú·do de Madrid, de 14 de 1\ln·il de Hl!J I, relatiYo ao regi~lro internacional das mar1~as tlc fahriea ou rle
eOlllllHH't'iu:· 1'1~\i~lo 1'111 BI'Hxellas a I'• dr• ])r•zf'!IIIJI'P tli• l!JOO r.
em Wa.~hiÚglon a :! de .Junlttl de l!H I.
lJe conl'ol'lllidade l'O.:.;.l a,; elatt~ula~ do ai'Ligu 1G da COII'ew:iiu prine'l'al, esses Adus rulnu·aiH l'lll Yigm· em Ct1!Ja um
Illi'Z apús a tia la da no I il'il:a~·ão do Cun<,•llw fi•d,·t·al suisso,
islu 0, a :l di• Jamil·o de l!J-2:2.
Hogo a \'l'~::;a ExcellL•ncia que se digne de tomar nota
dessa auiH•sãu t) aproveito com prazee esta occasião, Senhor
l\lini~lro, pura Lhe renovar a segurança da minha alta L'stima
c da miulia mais distincta consideração.
(A~~".)

fíEilTSCH.

A Sua Excelli~ncia u Senhor Dr ..José Manuel de Azevedo
l\lal'lJUL'8, l\liuislro de Estado das Hei ações Exteriores.

llECHETO N. 15.36i-

IJE

it:i

IJE FEI"riiElfltJ DE

1!)22

Ab1'C ao MinistCI'iO da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de 4:200$, ouro, para o ccorrer ao paganitento do
premio de viagem conferido ao Dr. Afranio Pompilio
Rastos do A 1n.nral, pela Congreaaçtío dn Pru;u./dwlr rk Medicina da Bahia.
O Pn~E<idciltt~ da Republica dos Esl.ados Unidos do Bra'lil,
usando Ja auf.orizac.ão concedida pelo dc·~r·do legislativo nunwro :í. 5:í:l ·desta. data, resolvr abrir ao Min istrrio · rla Justiea
" 'l''i!'goeios Interiores o credito especial de 't :~00$. ouro, para
occorrer ao pagam~nto do pr.emio dr1 Yiag.~m eollfcrirJo ao Dr.
Afranio Pompilio Bastos do Amaral, pela Congregação ua Faculdade di~ '\Iedicina dra Ba'hia, em sessão rralizada em 28 de
maio de 1920, e de conformidade com o disposto no art. 221,
do Co digo de Bnsino, approvado pelo dncr.'l!o n. 3. S!)ill. de 1
de janeiro de 1 U01, em cuja vigencia se matr·iculou .
llio dP Janeiro, 15 de fevereiro ill• 1\1·!::>, Wl" da Iudepeudcn~ia c 3 'Í o da nepublica.

..
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ACTOS DO PODEr, EXECUTl\'0

DECRETO N. Hi.368 -

DE

15

DE FEVEREIRO DE

19!2:2

Abre ao Mini.stm·io da Aoricultw·a, Jndust1·ia e Commw1·cio c1
credito de 5. 000:000$, para attender as deslJezas com Q
I'Ccenseamento, no col'l'cnle anno.
O Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Bra ~
usando da autorização cunlida no decreto legislalivo numero ·i.017, de \l de janeiro de 1920, c tendo ouvido o Tribunal de Contas na Jórma do disposto no n. III, § zo, do
art. 30 do I'espectivo regulamento, resolve abrir ao i\linisterio da Agricultura, Industria e Gommcrcio o credito ãe cinco
mil contos de réis (5. 000 :000$000), para attender ás despezas com o. recenseamento, nn corrente anno.
1Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1922, 101" da Indcpcndencia c 3'1° da Republica.
~il,

.EPIT.\CIO PESSÔ,\.

J. !'ires do !Uu.

DECHETO :; . 1:;. :Jti!) --

DE

J(j

UE FEYEHEII\0 DE

1!!2:1

'Abre ao Ministerio da .1gricultura, lndnsfJ•ia c Commcrcio o
CJ"edito de 100:000$, para subvencionar, no anno proximo
passado. o scrrico dr: .1l(tudüu mantido ]Jc[o Hstado do
Mamnhão.
O Presidente da Republica d''" Estado~ Unido.s dü BrasiL
tendo ouvido o ·Tribunal de Contas, ua l'órma do ~ :!'', 11. lll,
do art. 30 do respectiYo RegulaHlento. e de aeeôrdo enm o di~
posto 1tu art. 4'7, lelll'a V 1Ü1 lei n. í .~li:!, de G d•· j:tl~t~iro de
i!l21, rc~olve alJrir ao l\1 iui~tl'riu da. .\gricullura, lndu~trJa e
Commercio, o credif.u ua impurtanr:ia de cem conto~ de l'{;is
(100 :'O'OOi!i), 11ara subveucionat·, ll<J auuo proxinw pa::.~adu, o
Serviço de Algodão, lllantidu pdu .Estado dr1 l\1aranhü.o.
Rio de Janeirn, 1G de fevereiro de 1!.l~:?, 101 o da Iudcpendencia c 31" da Hepubliea .
EPITAC!O

PESSOA •

.J. l' il·cs do llio.

DECRETO N. 15. 3'70 -

og

:?0 D~ FEVEREIRO DE i\!2~

Concede autoríza~ão ti Nacional Lcad Companu pai'a {unc,:íol!aJ' na Republicv.
O Presidente ua Rrpuhl ir;t dos E~ladu0 Unidos do Brasil.
attcndepdo ao que rr.•qlJr>t·eu a sociedarll' anonyma Nationaí
Leaf~ C•Jmpan~·.. eom st:dc em Burmos Aires. lt•'publica Argentma, o dcvidamcn!" n·pre•;entnclu, dc'TL'I~t.:
Art_igt~ unicn. E' conccchcla anl<Jriz3cáo á sociedade anonyma .Naf.wnal Lead Comp:m:v rmra fuw·,cionar na Republica
com 03 cslalutos que nprc~eulou c mediante U3 clausulas que

ACTOS DO PODER I':XECl1TIYO

83

a este acompanham, assignadas pelo ministro de EsLado dos
Ncgucios da Agricultura, lndustria c Comrnercio, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigi.
das pela legislação em vigor.
Hio de Janeiro, 20 de fevereiro de ill2Z, 1O1o da Independcncia e 3·1° da Rcpublica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pil'es do Rio .

.Clausulas que acompanham o decreto

11.

15.370, desta data

I
A sol:iedadc anonyma National Lead Company é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com pleno& c illimiladus poderes para tratar c definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo iier demandado c receber citaç-.ão inicial
pela companhia.
11
Todo~ os acLos que praticar uu Brasil fieat·iio '-'Ujeito'l
unicamente ás respectivas leis c regulamentos e á .i urisdicção
!lo seus t ribunacs judiciarios ou administrativo~, sem que,
em tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer cxcepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições
não poderüo servir de base para qualquer reclamaç-ão concernente á execução das obras ou servir:os a que cllc.s :o;e referem ..
IH

Fica dependente dA autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para Juncciouar na
flcpublica !:i C infringir esta clausula ·•
IV

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

v
A infraeção de qualqU\~r das clausulas para a qual não
esteja eomminada pena especial será punida com a multa de
um conto do réis ( J :000$) a cinco contos de réis (5: 000$) e.
no caso de reincideneia, com a cassação da au torizaçãn concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as prosr'ntc;;;
clausulas.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 192:!. - J. P i1 ~'s ,( 1

Rio.

84

ACTOS JJO l'OilEil EXJ•:CliTl\ O

lJt:CBETU N. l:J.:Jil-

DE~:!, IJE FE\EHI<:lllll ])E 1!1".':'

l'roroga o prazo fixado para conclusão lias obras de constntcl:lio ri e lllila no r o r· e r'''!

1111

I'.I'J)l!!JIIU/a r/a estor·1(u de ( '11/.~

· çada, na Estrada de Ji'erro Bahia a Alagoinhas.
O Pre::;iuente da llrpulilil:a dos Estados I' nido::; do Brasil,..,
atLemlcmlo ao que requereu a Compagnie de;; Clil~mins rh
Fer Fé1Mraux de l'.b:~t Brésiliru, arrcndalari:1 ,. eouslmclora
das estradas Je feno fcderaes da Bahia, Set·gipc c norte de
Minas Gcraes, c te11do em vista as informaçiies prestadas pela
lnspectoria .Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. O prazo fixado no ar L. :Jo, du decreto numero 14.994, de 12 de setembro de 192 J. para conclusão das
oüras de consirue~·.ão lie uma nova cerca na explanada da estação li e Calçada, na Estrada de Ferro Bahia a .1\lagoiuhas.
fica prorogado pu r nove (9) wezes, contados de 1 de jancii o
do corrente armo.
llio de Jau('if·o, 22 de fevereiro de 1922, 101° da Indepen-·
dencia c :.J i o da Republica.
E!' l'l'AU!O p ESSUA •
./.

lJECHETO N. 15.3/2 -

J'ÍI'CS

do

DE 22 DE I•'E\'E11EI>.u DE

Jljo.

1\122

af1; .'10 de mw·r:o t/11 corn 11ft• 11.1/illl o prazu /'IX(ulo para
a Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas abrir.

l'rul'uuo
ao

tl'~t(e!Ju

publ/1'11 ,, f rn:ít" tf,·

:111 l>ilollletros al,im de

Cachoeira Escura, na linha de Viciaria a ltabira do Mattv
Dentro.

o l're~idrmte da Republica dos Estados Unidos do Brasi.l,
altcudcndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
de Yic.foria a !\tinas n dr• acci\r·do cr1m r1 qur• info!'mou a Tnspceloria Federal das E~trat.la~. decreta.
Art., 1.° Fica prorogatlo alr' 30 rlr• marr:o do corrente
anuo o prazo fixado no decretn 11. l4.. 73", dr• 18 de março
de 1921, para a Companhia Estrada rlc Ferro de Yictoria a
Minas abrir ao trafego publico o frecho de 30 kilometros
a p· ~ur da estal;ãu de Cachoeira Esrmra, na linha de Victona
a Ifabira do Mal.to Dentro.
Art. 2.• A prorogação de prazo ora concedida ni:!o altera
o dispo~f.o na clausnla VII do conl racf o celebrado em vir~u lle
do decreto n. 12.094. de i de jun!Jo de f!H6, devendo a lmha
até Habira do l\fatto Dentro c~tar aberla ao trafego, em toda
a t'xfensão, em 7 de jnnho de 19:?4. em consequencia dn decreto n. 13.312, de i de dPzembro ele 1918.
lli ~de Janeiro, 22 de frvcr .. iro de 192:!, 101" da Jntlependcnc·'l
34" da Repu!Jlica.
EPTTACJI) .PESSÔA.

1. Pires do Rio.

AÚTOS DO PODER ·F:XECUTIVO

HECRF,'JlO N. f5. 373 -

DE

22

DE

FEVEnmno

DE

1!1?2

'Proroga os prazos fixados para concluslio das obras de constnu:çrin rio nm•o cdi/'il'in pnra a Eslar·rín ria T•:shu11ln i/r•

Ferro do Paraná, em Antonina, e das obras romplemcntm·es de que carece a mesma estação.
O Pl'P~idenlc da Rrpuhlira dos Estados Unido.~ dn H1·a~il.
al.trmlrndo ao q11r rrquerPu a Companhia Estrada dP FPJTn
Rão P::mlo-Rio Grande. arrPndataria rla Estrada r!P Fr•!Tn d·J
Paraná. (' tPnrlo Pm Yi~ta as informaçõr!' prPsf:lrla< p.•l;t Tn8!Wrtoria Fedrral das Estradas, decreta.:
Artigo tmiro. Firam ]Jrorngados, até :w de ahril r!n ~nr
rrn1 P anno. o;:; prazo~ fixados nos decreto~ ns. 1 1. R:n. rlr• ?, 7
de n1ain dP 1921, P f5.131, rlP 23 de novrmhro do mesmo annn.
parn, r.rmrlusiio, resprrtivamrn!P. rla;:; obras de constriH'r·ão rlo
novo edit'ido para a esf.açiio da ,F.strarla rle F0rro rlo Pn1·an:í.
f'm Antonina. e rias ohra;:; romp!PmPntarrs rJ,, fJJJe f':1J'f'l'" n
mesma, estação.
Rio df' .Tanf'iro, ;22 de ff'\'Prf'iro rl" 1!l?''.J. 101• rln lndPprn ..
rll'nria r :14" da R"publir.a.

.T. Pii'Ps do Rin.

DEORETO N. 15.374--

DE

22m:

FEVEREllVl DE

Mndificn a.~ cnndif;õe.~ 7• e 9" das anne.rag an dPrrP.to
de 24 de dezembro de lf/21.

1.922
?1.

f!i.1.'1.'/

O Presidente da Republica 1lns F.Rta<los TJnirlos rln Brasil.
11sando da autor'izacão contantr dn art. 2•. n. XT. rla lei mlmer'o ~. HU. dr 31 de dezembro do anno proximo findo, fJilA
orça a Receita nara o .corrente exerrwio. e rrttrnrlrnrlo nn fJil"
l'equereu The ~Vestern Teleg-raph r.nmpanY. LimifNI. P :ís
lnformacões prestarias pela Repart.ir:.1ío Gf\ra] rins TI']P:!raphos.
decreta:
1
Art.igo nnico. Ficam modificadas. na fór'ma abaixo.· as
rondiç.ões 7• e g• das annexas ao rler,ret.o n. 1!'í .1 !l::l. flp 211 rle
flezembro de 1921. qnP autorizou The Western Telr.g-raph
Companv. Limited. a construir. manter r tr'afegHr linha;:; trlngraphica" t.erre"t.res entre as cirladps de S. Panln e Santos:
«7." A tarifa para a corregponrleneia f rocarla rnm a e;:;tac-iio da \VPstrrn em !=(, Paulo !'\!lrá a que vigorar nn RUa eslariio Pm Santos:
·· 9." A r,ompanhia continllará a ·enf.regnr' :í Repartic5n G!lral dos TPlrgraphos a taxa tr.rminnl nor palavra fJlle paga
a1,f mllmPn f f' on a qne vier a· snr P~l abPlPflirln Plll ]f' i. sob~·~
o SPi·'\·iro intl'rnnrionnl f.rorarlo r.nm a sna rstnr:ão Pm Sa11
Pr~11ln. ~~ hf'm aRsirn íl lnxa fixa rclat.iva ao RerYir:o infrrior.

81)
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com tudo:
a) ficarã a companhia isenta do pagamento {}a taxa ter ..
minai em se tratando de eorrespondencia pela transmissão
da qual o publico pague exclusivamente a taxa correspondente ao percurso transoceanico;
b) em se tratandc de cor'respondencia cuja taxa, a partir
da estação d!t concessionaria em Santos, fôr inferior á cobrada pelo Telegrapho Nacional, a taxa terminal soffrerú
~educção r~rrespondente.

O calculo, quer para a isenção da taxa terminal, quer
para o abatimento nessa contribuição, será feito de accôrdo
com u disposto no art. 2', n. XI, da lc1 n, 4.·BO, de 31 de
dezembro de 1921.,
Ri() de Janeiro, 22 de fevereiro {}e 1922, 101' da Inde ..
penJencil!l t s~· da Republic~.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do 1/.io.

DECRETO N. 15.375 -

DE

Concede á sociedade anonyma

22

DE FEYERE!RO DE

«Mucambo

Cocoa

1922
EstatNi,

Limited» autorização para fu.nccionm· na Republica.

O Presidente da Repuhl ka do:; Estados Unidos do 1Brasil,
aLtendendo ao que requrr0u a sociedade anon;~:ma «Mncambo
Cocoa E~tafes. Limited», com ~~'ele na r.idarlc dP Lonrh·c.s, Inglaterra, o dcYidamrn!f' rqJl'f'SPnl a da, decreta :
Artigo unico. E' roncrrlirla a soci8dacln anon~·ma <(Muràmbo Cocoa Estafe;:;. Limiled» autorização para funccionar
na Repuhlica com os estatutos que apr0senlon c mrdiante as
elausulafl qtw a esle aconrpanlwnr, u,s;;ignadas pelo ministro
de Estado dos Negocios da Agricullura, Industria e Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a, cumprir as formalidades exi:gidas prla legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 22 de fewr0iro de 1.92:', 101° da IndcJ!rndencia e 34° da Republica.
EPI'l'ACIO PEBSÔA .

.1. Pirr:s do Rio.
Clausulas que acompanl1am o tlecreto n. 15.375, desta data
I
A socicdnde anonyma «l\furamhn Cornfl. F3sf.atr-~. Limited>>
r; obrigaria a trr 11m rrprr~rnfnnt0 arral no rBrnsil. eom pleno~ 0 illimitados porJcrc,q para [m[ar· " rlrfiniti\·anH•nf.\5 re~olver as qucslões que s0 :::usf•.[ i arem. quer rnm
o Gnverno,
quer com particulares. podPnrln "1'1' df'mandallo P receber ci-tnçlio inicinl pela Companhia.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

87

n
Todos os actos que praticar no Brasil ficarão flujeioos
unicamente íts respectivas leis c regulamentos e á jurisdicção
de seus tt íbunaeo; .iudiciarios ou a.dministrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer excepç5o, fundada em seus estatutos,. cujas dispos1ções
não poderão servir de base para, qualquer r~clamacão concernente ú execução das obras ou serviços a qt\e elles se re-

ferem.

:m
Fica dependente de autorização do Gov~rno qualquer alteração que a compa,nhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização para funccionar na Re-publica se infringir esta clausula.

IV
Fic3, entendido que a autorização é dada sem prejuiz() do
prinr)ipío de achar-~e a companhia sujeita ás <iisposiçõe!l de
rlirnito qne rrp;em as sociedades anonyma'l.

A infracção de qualqner das clausulas para. a qual não
pela especial se:rá punida com a multa de
( 1 :000$) a einno conto;:; rle rri;:; (:-i :000$) r,
110 rrro;n dP rPincidrnrin, rom a cassação da autorização crmcedida prlo rlPrrrlo t'm \'iJ·tudr rlo qual haixam a;:; presentes
rlausulas.
Rio de Janeiro. ::'2 de fevereiro de 192:?. - J. Pires
P~!r.ia eomminada
llnt ronfo de rfii;:;

do Rio.

DECRETO N. 1 !í. :175 -

'llB ::'2 DF. FEVEREIRO DE 1 92?

Conred(' á Sociedade :1nonuma Companhia Sveatlanta dO Brasil
Umitda Al;liebolaq autorização pm·a {unrcionm· na RrJmblir·".
O Presidente da Republica do~ E.stado,c; Unidos do Brasil,
nt Lendrndo ao qur requerru a soeicda.de anonyma. Companhia
Svrallanta do Brasil Limitada Akt.iebolag, com srdr em llrl!·in"hnrg, Snrein, P devidamente rPprcsrnlacla, clrcrela:
Art iç·n nnico. E' cnnr.rrlida :í soricdadP anonyma Com~lrmltia S\ratlanl.a d11 Brasil Limitada Akt.irbolag autorização
para fnnrcionar na Repuhlica com os estai ut o;:; que apresentr''' n mrr\i:wt" as clausulas que a estr arompanh::un. assi-
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gnadas 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,. 22 de fevereiro de t 922, 101 • da Indepen~
{lencia e 24• da llepublica,
EPI'l'ACTO PESSÔA,

I. Pires. do Rio.

Clausulas que acompanham o decreto n. 15.376, desta data
I

A Companhia SveaUanta do Brasil Limitada Alüicbolag.
é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos
e illimitados poderes para tratar e defini! ivamente resolver as questões que se suscitarem, quer ·Com o Governo. quer
com parti<lulares, podendo ser demandado e receber ci!.ação
inicial pela companhia.
II

fl'odos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
ounicamente ás reSipectivas lei~ e regulamf'nt.o~ e á jurisdicção de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem
que, em tempo algum, possa a refeHda companhia rfldamar
qualquer excepcão, fundada em seus estatutos, cujas disposi'()6es não poderão servir de base para qualquer reclamação
(•.oncernente á execução das obr::~s ou serviço~ a que elles se
r~ferem.

III

Fica dependente de autorizar;ão do Governo qualqurr alteração que a companhia tenha dfl fazPr no~ r·r~·JWcl.iYo.-: r•.; .•
tatutos .
.Ser-Ihe-ha cassada a autorização p::~ra f11nccionar na
Republica si infringir esta clausula.

TV
.Fica entendido que a autorizacão é dada ~rm pre.iuizo do
jl:-rincipio de achar-se a companhia sujeita ~rt~ ilispo~ir:õM rlr>
direito quA regem ::~s ~oriedade~ anonymas.

v
A infracção âe quai11uer das clausulas parn a qual não
Mt.eja 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 reincidf'ncia, com a. ca~sacão da auforizar:.ão concedida prlo rlrrrrfo em virtnrlr> rio qual baixam a~ presrnfr>s
clausulas.
Rio dr .Tanriro, 22 rlr> f•'Yrrriro rle 1922. ,~ .r, ['il'l's rlo
llio,

ACTO!'! DO PODER .F:XECUTIVO

DECRETO N. 15.377 -

DE

22

DE FEVEREIRO DF:

Hl22

Concede á sociedade anonymo. c: Skogland.ç Un.ie (B1'11sill Umited» autorização para (unccionar na Republica.
O Presidente da Republica rios Estados Unidos do Bra~il.
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma· «Skoglands Linje (Brasil) Limited», com sé de em Skaare
pr. Haugesund, Noru~ga, e drYirlrmwnlr r~prrsrnfadr~. decreta:
ArUgo uni co ..'E' concedida á sociedade anonyma «Skoglands Linje (Brasil) Limited» autorização para funrcinnar
na Republica e com os estatutos que aprrsent.ou e n1ndianf e
as elausulas que a este acompanham, assignadas pelo :\Jinisfr.o de Estado dos Negocios da AgTicnltnra, Indwd ria e Commercin. ficaurlo a mesma sociedadt~ nhrigada a rumprir a;;
1'ormalirladcs rxigidas pr!a legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de i !12:?, I O1o da Indn~
pcnrltmcia o :no da Republica.
EPITACIO PESSt)A
J ., Pires do

m(l.

Clausulas que acompanham o decreto n. 15.377, desta data

A sor,iNlade anonyma «Skoglands Linjr Brasil) Limited•
reprl'~ent.ante geral no Bra,:iJ. cnm plenos
e illimif.ados poderes para tratar e definitivamenLe resolver
a<; questõrs que se suscitarem, quer wm o Governo, qnrr com
partir.ulares, podendo ser demandado e receber eitaçii•J inicial
pela rompanhia.

1\ ohrigarla a I er um

IJ
Todo!'~ os acto>; aue praticar no Brasil ficarão .suJei!os
nniramentP ás respectivas leis e rrcgulament.os e á .Jurisdirção de seus tribunars judiciarios ou administrativo~. sem
qne. em trmpo algnm, possa a referida companhia rrdamar
qualquer excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
~oncernrnff) á exrcnção das obras ou serviços a que elles se
referem.

IH
Fira rlependent.e de anf.orizaçã.o rlo floverno qnalqner a1fernc:5o qur n r.ompanhia trnha rle fa?:rr nos rrsprrfivns e~
fnfn f.os.
•Ser-lhe-ha rassarla a aut.ori:mç::io para fnnrrinnar ni'\
HApuhlicn se infringir esla clausula.

!!O

M1TOq

no
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IV
Fica entendido auc a autorização é dada sem prejuizo
do principio de achar-se a companhia suj()ita ás disposições
ilr direito que regem n~ sociedade~ anonymas.
y
A infraer.ão de qualqur!r d::u rluusuln:: para a qual não

r:<trja comrninada pena rwecial .oern punida com a multa cln

11m conto dr réig (1 :000~) a cinco conto~ de réis (G :000$) e,
no caso de rrincidcncia, com a cns~açfto da autorin('ão concedida pelo drcrcto, rm virtude do qtl!ll baixam as prrsenles
clausulas.
nio de Janeiro, 22 dl:' frvcrriro ele 1922. - J. Pires do
Rio,

DECRETO N. Hi. 378 -

DE ?:~ DE rE\TnEmo DE

HJ22

Conccdr ú Sociedade A.no1l1tnW The Foundation ComJla?Jll autnrizarfio pmo {nncríomn· na Republira.
O Jln"<idl•nfp da nrpulJlic:1 do·, }~~tadog Cnid0'; d,J Br::tsiJ.
at I rndcndo ao qtHJ J'('(JUCI'f'll a SIH~irdarlP :monyma Tltt' Ponndation Compnny, com sr;dP na t·idaciP <le ;.;ova Yot·k, Eslnrln:>
(:nidos da Anwri~a. deviclame"fl' I'r>presrnladn. dr>err•ln:
Artigo unir o. E' conrr'rlirln. :'1 sorirrlarle anonymn, Thr
J;·oundaf ion Company, nul.ot·iznçi'i•1 para ftmr~cionm· na llepublira eom os Psfalulos qur api'I'SPnlnll P JlJPdianlr> n~ rhlllsulas qtJe a r•siP ar.omp:llll!am. ;t~;,iL;!Iarl:n prl11 llinislt'O dP :r:,:1:-tclo rJoo. Nf)gocios da J\gricullu!·a. JudlJ~Irin r· Comnwrcio, fil'ando a mP.sma sociedadP obrigada ~~ enmprir a'> t'ormaliclarJec;
P\:igiclas p1•]Q lrr.dslaç::lo Plll vigor.

Rio dr Janeiro, 2~ ele fr~vr•rPii ,,
drncia f' :l'lo lia Republir.a.

dr• 19:~:->.

tnt" rl:l Indepen-

FPIT.\CIO PRSSéh .

.f. Pit'P< dn Rio.

C!:lUlinlas rrnc acomp:tnh:Jm o rlcrreto n

15.378.

de~!.a

rlata

,\ ·-;orit•dadP aiwn:;nna T!JP Fnti!Jr.l~ll i•m Company ,; nhrig:Jda a lf'J' um l'I'Jii'P::!·lll:tnl" !.:i'I':Ji 11" T!r:tsil. eorn plr>no,·; n
illimiladn,; pnrlrrr':; para ,fr:tl:u· ,. dl'l'inili\:IJJW!1[r• ''"~•Jl\r•r· :1~
f) til"'' õt•-; ()I! f' :<P ">U''t'Íla!'l'!l1, qllr:J' i'" li i 11 ( 1n\·r•rli•J, t]ll!' CO!ll
p:tl'l ir·ulvt'r"·. purlr-nr.lo ··r·r· r!r·rrnllrl,,_rlii ,. r• r••·J,,.,. rif:u:iio inir·i:tl

f•r•l'J fUll!p3nl!ict.

ACTOA DO PODFn -EXEC.UTIWl

JI
Todos os aclos que pral icar no Brasil ficarão sujeitos
unic[lrnrnlc ús respecfiYas leis c regulamr~ntos c á jurisdicção de seus lrihunaes .iudiciarios ou adminisf.rafiYos. sem
qnr, P!ll trmpo algum, pos!'rt a rcfPl'idn cnnlpanltia rPclamar
qualquee exccpçfí(l, fundada Pm srus Pslatlllos. en,ias disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente :i execução das obr~n ou serYicoo, :1 quP r:lles :w
referem.
IJl
Fica dependendo de auloriznção do Gon~mo qualqurr al!rração que a companhia lenha dr fazer nM rcf:lpect ivos est:.üu los.
Ser-lhe-ha cassada a autorizacfio par~. funccionnr na,
Hrpublica se infringir esta rluasula·.

IV
Fica entendido que a autorização (~ dada ~wm pre,iuiro
principio de achar-se a companhia sujeitn {!s di~posiçõe'l
de direito que regem as sociedades anon::ma<>.

{]O

v
p~r1 :1 qnnl nao
l't<lll a 1Jllllt1 d11
d1• lllll I'Oll[O (/p l'<'•j_; (1 :Q()():j;) :1 f'Íll<'ll I'Oilill·: rJp t•,;j_; \;·,;(li)()$)

A infrar:\:to de qunlquPr dn.'; rlrm:;nlnc
r~IPja eomminadn pcn::1 Pspcrial ser:'t p11nidn

c, no caso dP rrinridPtll'in. rnm n r:a·:stv;fin da ~lttlnrizrtr·.üo cultt'f'rlida jll'lr> r!Pe:·:·lll, rm Yirlmlr rln qual h~h:nm n:; prrsr>n!r~
f'i:wsula~•.

nio flp .J:m<'irn. 0 " r]p ff'Yf'l'f'ÍI'n rJr J~l"'.

J.

l'il'f'.\'

do

flin.

Conr·ede á Sociedade Anonum-a Companhia Dias Tavares auto ..
1·izaçi1n para {11111'rionar r, npprnmr n~ 1'"Sprr'fil'og t'sfa-;

tu tos.
O Presidrnle da Republica dos Estados Unido:: d0 nrasil,
atlrndemlo ao que requereu a ~ocicdarlP anonyma Companhia
Diac: TaYn.res, com :of.rtP nPstn. Cn.pital t• r!"Yir!~m~·nfr, r'PprP~
"Pnt:Hla. drcreta :
Arti[!n nnico. E' concedida :1 sorirclarlc anonyrnn Comp:mltia Dia~ Tavaref; antorizaç.ão para funccionnr o ficam
nprrnvndo.c: n~ r•c:t.atuto.c: CJIIf' nprrc:cntou. nhrígach. porém. a
rn,-.·.:m~ ""t'Írrhr!P a rnmprir 11!'· l'or·malirl~vlr·, 11liPI'inrP · r":igi ..
d:' ~ prta Ie[:!islat_:ün rrn vignr.
ni,, rlp Janeiro, 22 rlr t'rwrn'irn <I'' Jfl"". HlJ• d:l liH.lPprnrlrr!ci:t P :1't" d:-t firpuhlica.
Pi:·

í/11

f? i,,.
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DECRETO N. 15.380 -

DE

22

DE FEVEREIRO DE

1922

Crêa um Consulado honorario em Salonica, na Grecia
O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do BraoiJ.
usando da autorização crmredida pela let.tra a do art. 4" ~10
decreto n. 1·1. 0[;8, de 11 de Fcvl'reiro de 1!1:.?0, decreta:
Artig(J unico. Fi f' :I r\rrad" um Gonsnladll honnrario em
fla loniea, na Grecia.
Rio de Janeiro, 22 tlr) Fn\·err·ir" de 1B~:.?. 101• ila Inde]wnf1encl:'t r 3í" da RepuLlil:a.

Azevedo Marqu.es.

'Abre ao Ministrrin da Ma1'inhn o c1·rrlitn de 15.000 :000$, parn
attender á conclusão das obras do dique da ilha das Cobras e outras.
O Presidento da flepuhlira rlr1s Estados Unidos do Bra,;il
resolve, de conformidade com o ri isposfo no decreto n. 15.3.\1,
de 30 de janeiro de 1!122. abrir ao 1\linisterio da Marinha o
credito rlc 15.000:000$, papPI, para al.tomler :i conclusão das
obras do dique ria ilha das Gohras, r·onstmeção c eqnipamfmtn
de offirinas, na mPsma ilha on Pm Jnga1· qnc ~lf) Governo pareepr mais COJlVPllÍf'llfP. pndPJ!f]ll J'Pa]jzal.' :l~ O)lCJ'ar::õr.s (jlle
.inlgar JJPcessarias.
llio de .Tanriro, 23 dr fpvrrPiro rfp I!L'·!. 101" ria JndPpendcncin c 3'1° da Jlepnhlica.

AllrJ·n

n J'f'(J?ITmnrilfll

do

E.~cnTn fi, •.<1JH'i'(f'i,nrrmrntn r7f'

Of(if'iw•s

O PrrsiclPnfr da P.Ppnhliea rl11.~ E~lnrl"'' flnirl"s rln llr:tsil.
"
~n{. íR. n. I. •l:1

usando da nl.trihnir,fíll qnr 1111' <'IJ!Ifl'l'''
f:onsl i f 11 ir,fío, rr.sol v r ali 1'1':11'. dP fH'''''>rd"
(jiiP :1 r>sfp ar'(llllfl:lllli:un. :l'"i~narl:i·'

~~~~~"

a..;

murlifirnr•ije~

I"'''' 1 )f· . .J.,;j., Pnndii"1 Ca-

\JJ

ACTOti DO PoDEr. EXEGIJT!Vll

logd·a:-;, 111 in i::;tro de Estado ua <Juerra, o rcgulamcnlu para a
Escola do Apt•d'ei\,'otunento de Officiaes, approvado iJOf. decreto u. 14.1:11, de 7 de abril de W19.
llio de Janeiro, 2 ue marr;o de 1922, 101° da Indcpeunenria c :Jí" da 1\epublica.
EPI'l'ACIO IPESSÜ.\.

J uãu l'muiüi Culu(fei'«S.

I
ll.\ EtiCllLA E tiEUH FINS

1\1'1. L A Escola de
•\. O.) tem por destino:

~\vcrfeiçuatllenlo

de OJ'Jiciaes

(E .

a) averfeiçoar instnwtorc~ e cormnantlanle:s de uu idades
de •~nu1lml.c ( cia., esq., bia.) e preparar coummndaules de
unidades tácticas;
b) aperfeiçoar a ittslrucção militar geral dos officiacs
alunmos;
c) preparar a fonnaçãu para as differcnlcs armas dos
cspee ia! ista::; <JUe ;;c tornarem ncücssarios.
Art. :.?." A esüola terá uma direcção de iu~trucção c out.ra
disciplinar e administrativa, cabendo aquellc ao commandauLc superior, official membro da M. 1\I. F., e esta ao commandanl.e, tenente-coronel do Ex,ercito com o curso de sua arma.
Art.. 3." A escola será subordinada didáctiea, administraI i\a e Lli::;~;ip!inarmeute ao ühefe do E. M. E.

II
DO PLANO

,\ri . L"

u.~

DI~ ENSlNO

I rabal h os escolares

aj liJIIa i nstnwçiio

~mnport.arãn:

mil i ta r I cclmlea, Y i.'-'alld" c> arH:I· l'eiçoa.llH'HLo do uffieial na sua arma;
b) uma instrucção de ordem geral, comrnurn a l.odas as
:u·mas, visando a formaçã<J superior do official.
Arl. 5." Os trabalhos serãu regulados em um PJ'O(Jl'amma
rw11ual de c11sino, organizado:; pelo commandanl t) superior 3
submr11.ido:; á ennsidrrnção do chefe 1\11 K .\1. E. pelo intcrmec\io do chefe da 1\1. M. F.
Neli e vi!'ão indicados:
"\s materia~ •·omponenf"' do curw;
Aqul'ila.'' quc comportem exames fiiHUl~ ·~. lll.'lll assim, a
natureza t• nttmct·u das pruvas cotTt:~pondr:ult's:
Os cneffil'ienlcs de importaucia relativos ;'{..; rlil'J'crenLJs
disciplina~ 1: ú~ pareellas 1!, b e c a que se rde1·•: " art .. 18;
A di,nitninacãiJ d11s assumplns nu ambilu d1: eada maf<' ri a dó I' m·so.
Paragt·apll" tt\iéo. E~sr p1'0(JJ'UJJI,ma SL'r:'i ddinil.hamenr,c
JixaLio de maucira a poder- ser restiLuidu, até 1 de frwereiro
de cada anno, ao conHua,ndanle superior, encarregado de 8Ua
applicação.
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Art. G 0 • O ensino será ministrado pelo.;; inslructores da
1\I. l\1 . .F., assistidos, a juizo do chefe do E ..M. E. e por
proposta do commandanlc superior, de oft'iciaes brasileiros
já habilitados com o curso da E. A. O. ou da E. E. M., como
auxiliares.
A definitiva suhsLituido dos instructores francezes pelos
brasileiros será feita por ·meio de concurso, opportunament~
regulado pelo chefe do E. 1\I. E.
lli
0.\S MATRICULAS

Art. i.o O mini~tro da Guerra, ouvido o E. M. E., fixará annualmente o numero dos officiaes que devem frequentar a escola. Fixado esse numero, o chefe do E. l\1. E. determinará ~· vropor~ão eum que carla :uma cuncorrcrú ao in·
STl'SSO.

Art. 8." A' matricula na E. A. U. porlcrãu concorrer us
capitães o vrimciros tenentes que ~atisfizerem os requisitos
exigidos em instrucçõcs r~speciaes aunualmeutc eslabele1~idas
pelo ministro da Guerra, ele accôreln enm as necessidades do
Exercito c por proposta do ehefc do E ..l\L E.
O ehcfe elo E. l\f. E. n~quisilani eiP ministro da Guerra,
com a necessaria antcccdrneia, ~~~ ofl'iciacs qualificados para
a matricula.
Art. 9." Os alumnos serão elislrilmidos por q ualro secçõe.'l
correspondentes ~1s arma::; de infantari<t, cava\laria, artilharia.
o cngcnllari a.

lV
]JO l'E:'\H'II LliCTI\

II

[.;

D.\ FI\EQL'E:'\Cl.\

Art. 10. !tcdacção identica á do aetual 11.
Art. 11. O emprego do tempo e a utilização dos picadeiros, pistas LI e obstaculos, etc., serão regulados pelo commandante superior em horarios mensaes, de que doverá ter
sciencia o commandanto da escola.
Art. 1~. Quanto á frequeneia, que ti obrigatoría, obsur.var-se-ha o seguinte:
Ao alumno que por motivo justificado faltar em um mc''mo dia a uma ou tuais aulas, conferencias ou exercícios, marcar-se-ha um ponto;
Ao que Jaltar sem motivo justificado marear-se-hão h·cs
pontos.
§ 1." A j,ustificação da~ fa!Las será feita perante o comma~dantr da escola. dentro dn ·18 horas, salvo caso de forca
mawr
§ 2? O alumno ouc wmpletar quinze ]Jontos será immediatamente desligado:
§ 3. A apurac!l.o das faltas oerã feita por processos estabelecidos pelo commandantc da escola.
0
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Art. 13. Os capitães aluinnos promovidos a majores se-;rão desligados log_o que se publique o decreto da promoção.

v
DO MODO DE .TULGAH O APROVE!TA:\IENTO DOS ALUl\lNLIS

Art. 11. O aproveitamento do~ alumnos será julgado em
funcção dos trabalhos escriptos feitos em aula, das arguições
oraes e da actuação dos mesmos nos exercícios realizados na
cal'la c no tm·1·cno.
Será expresso em notas de O a 10.
§ 1. Os instructores das armas c os que estiverem encarregados de cursos que comportem exames finaes apresentarão ao cummandante superior, até o dia ~5 de cn!la me~.
uma rclar;ã11 <.las média~ de toda~ as notas obliLla~; pt~los alultllllH 1111 mez anterior.
O instnwtor de quitacão, igualmente. fornecerá no rrm
dos mezc:> de .i nnho c outubro urna relação das· notas médias
obtidas pelos alumnos de todas as armas em cada período.
O com mandante superior visará essas relações e as r cmctterá ao commandante da escola para o nceessario rcgi~to
ll<t secl'CI:Jl'irt.
§ :.? ... A méuia arilhmelica das médias melisaes relativa~
ús disciplina,; que comportem exames Iinae~ constituirá a
mJdía mnuwl corrrsponclcntc u cada uma de~~as disciplinas.
A cunta de armo :;erá a média aritllmctica das médias an1WII,.,s assim obtida~. inclusive a' elo equitação.
:\a <lyaliar:iio da '-'UIIIO. de anno SPJ'i'io cleviúarnrntr <:lllllflUfado:.; n~ l:tH·llif-i,~ules tl•' import.anc.in. aUI'ibuid"' ,·,, 'a ria:;
lllal•Tia.' tliJ Jli'O~JI'UIIII/10. 11/Wltul do ensino.
"\.rL. lií. i'ío fim do mez de outubro o::; iustrudon',; l'lllÍfrtirão wu:1 aprrciar:ão P~et'ipfa ~obre cada um de :;cus alumnos,
aprc.·iar:Jo e~sa que figurará em resumo nos assentamento,;
do ofl'idal e será expressa em um nota (de O a lO) indkativa
da a_ptidão para o commando revelada pelo alumno durante o
curso.
0

\li,
DOl:J EXA~lES

Art. 16. 'I'erminaclo:o os trabalhos csrolarr~;, ttm nwz ;~n.
do armo l•;di\"o, J'ealiial'-=-'C-ltüo os
exames.
As provas terão um •~at·aclet· t~lllitH'I!Lrtnt•nt... pratico r-,
f,crão julgada~ •:m nofaô de o a lO.
Paragraplltl unico. Olwdrxendo ;l orirmla<;áo traçada n11
progratnma annual dr~ enoi11u o t:•Jnmmndan!B f'LID''!'irJ!' nrsa.ni..:ará inslruct;ti••:; para a realiza(;ão do3 exames.
Dellas constarão os pontos para os exatues oraes e os
pormenores uct:essarios á execução material das provas.
f rs do enu•rramento

AC:TrJ!:i

lJr.r PII!JLI: EXbCUTIVU

~\rt .. 1 i. As pt·m·a.s tk PxallW ~t·riín pn•.stadas
llliJ<t Cu111 milisii" Julr~arlum l'llll!JIU~la de Lres tuenün·os

JWra,nt.1~

nuweados pelo chefe do E. M. E.
A' sua disposieão st•rãu IJostos os instnwlon•s a t!LW se
refere o § 1• llo art. 1 L

J\rt. 18. A unlrr til? classifir'rl~·rin {i1111l de
f't'fá

fJllt'

c;~tla

aiUIIll\0

uada [JI'Ia lllétlia arillllJJ<'Iir·a da" ,.;r•g!IÍII(C~ parcella:o~:

a) conta de unno;
bí média dos aráo.~ oútirlo., uog e:cnn)l~.~;
e 1 nota de apt illãu ]Iara o com mando.
Na rlPtcrminarão dP li pr"eedet·-se-á de accõrdo com o
dispik o Jinal do ~ :!" do art. t í para a avaliar;ão lla.

cooliz tlc annu.
No ealculo da nula âc classij'ir:w:llo {inal serão h·\ u.dos em
r>onta os r.opffi~iPnles attrihuido.-; no Jl1'0!l1'am.ma onnual de
ensino a cada UliHt das parcrlla~ '111~' a ·r.nmrõcm.

Art. 1(). Q,q alumno., rjlll' U]i[Í\ 1'1'(')11 CO/I ta de 01!110 infcriut· a í não pol.lcriio fazer exlli!H'. sendo immcdiat.ament.e
rfp~Jit:·actos; far-sc-:t constar de S<'tl.~ a~~I'Hianwnlos havrrent
r·ut·,.;ado a Pscola sem aprm:citamc!llu.
f.gual prrwl'dimculo scrú nll,;r'l'IWlo em relação aos que
obtiverem na J•an:ella b do ~r!. I H (média dos yráos ohtiâos
nos c;,~:arnes , 011 l:lllllo notr1 rir• dtrssi(it'l.l('tÍO (inul, 11111 resultado tambe111 inferior a 1.
Art. ?n. F:ncerrarJo;; ~~~ I J'ail:lll '"" ri<Js Pxa 1!11'.', a S1:cretaria da Eseula or.gauizar:í l·el~t;Õ~'' rir• l'l:t'·'i fi,·ariin dos alll!rl!los
d" cada a,rma .
Taes relaçõros sr•rão fP!nPflidas a" f'!ll\ft' do E. M. E .. rruu
as farú publicar no Dirrrio Oi {iciul " f' in Boletim do Exercito.
VIT

.\rt. '!I. Tlrorlacl'[i" i•Jronl i1·a ,·, dn adual ar!. IH. ar:erc~~ren landn-''':
·
\'rf -~· .01·gan in1r. na fórma rio nrl. :i'. o p1·orn·mnnll'f nJInual rJ,, r?llsinn.
.
Paragrapho unieo. O commamlnnll' ·"llfll'i'Íor l1• l':'i cmuo
adjunto Ulll rapiliio nu rrimroiro terwnl" rl11 F:xercitn. IIOII!raclo
por prorn~!a da rnrsma a.utorirfarlro.
Art. 22. Redacr;ão irlenliea a cln ;wlnal l\1. moilifira!lrln-se n paragTaphn nnico c acr~rf\~crnlandn-sp:
IV-- E11fregnr ao '~''llliiJa!ldanfr· Sll'fii)T'ÍOl:. af1; o dia ~!í de
cada mrz, utua J·'elarão ria~ IIJr'•r:lia~ rir~ l"da~ a.~ nolas o!JI ida~
I"~'''' alumnos 11r1 nwz anterior.
Paragrapho unieu. Cada iu.,l,·uetor, de accõrdo com as
ncr,n~sirlades do ensino. fení co"'" auxilinrPs nm nu mais eapilãcs, nomcadus de confo!'lllidarle l'n111 a ar! .. 6°.

VI~I·

. -'uL. ~::!. A. Esculh. .será dirigiua sob o puntf) de vista
disciplinar' e administrativo pelo seg11inte quadro:
.I commaudante,
I fiseal.
L a,judante.
1 secretario. ·
., ~ubalterno.~ du estado uJeuul
medico.
:! intendente~.

\·eterinario.
J•aragrapho uni cu. A tidllliui::-;traçãu terá CUIJlll auxilíares
·quatro alunmos. chefes das ~ecções rle •JUC trata •J art. 0".
,\r'l. ~·Í. Ao t:rmtmauuaute eu!llpele:
'~s. 1, :.!, :1, '!, ú. &·e 7,. como uo adual ar-t. :.!:J.
t:l0 , desligar da Escola os alunmuê eomrn:ehcpdidos

ar·b. 13 c 19 e no § 2° do. art. 1:!;
w, ·eorno no actual 8<';

uoll'

Art. :!5. Ao fiscal {!a Escola, que ser~ um major com o
, curso de ~ua arma, competem, além das attri.buições conferidas
no R. L S. G. a um fiscal dé regimentfl e que forem com, pativeis com o l'egimeu escola!'', as seguintes:
f•, fiscaiizar a disciplina escolar () (J mndu por que são
Ctllllpridas as ordonSI emanadas do commandante;
2", 3", 4•, 5• e 6". como no actual are .. 21'.
. · Paragrapho unico. Sená substituído em seus impekliDJentos pelo ajudante.
1
Art. 2G. Hedacção ideiltica á do actual arL 2ú, menos
o paragrapho uhico, que será _assim redigido: Será substituido em .seus impedimentos pelo subalterno n1ais antigo cjo ·es' lado-menor.
Art. 27. Hedacção identica á do actual 31, mu,fificandose alínea 4", que será assim redigida: Apresentar diariamente ao fiscal uma ,uota das faltas de aula occorridas no dia
:anterior.
.
,
Art. 28. _\os tiUbalterno:Í du. estaJu-mt!nur·, tflle_ serão pri:1il0iros ou segundos tenentes com u curso de &ua arma. compctmu em relação á dita unidade as funcc;:ões determinadas no
. R. I. s. G. para Ulll subalterno de companhia, Jlf) que forem
compatíveis como o regimen escolar.
.\rf.. 2!J. Redacção ídenUca {t do actual arl. :r.>.
Ar f • ~10. Aos intendentes incwuhem as Junc(:õcs tJUe ~ão
conferidas nol"malmente pelo Il. 1. ~. U. e regulamento:,}
especiaes aos officiaes desse sBrviço, uo tJUe forem compaJiveis com o regimen escolar.
Art. 31. Itedaccão identica a do actual art. :33.
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Art. 32. Os chefes de secção, que serão os offioiaes mais
graduados ou antigos pertencentes a cada uma dellas, exer- \
cerão simultaneamente com os _encargos que lhes cabem como
alunmo,s as funcções seguintes:
a) como na alínea a do art. 27, paragrapho unioo;
b) verificar a presew;a dos alumnos de suas secções por
occasião dos exercícios realizados no exterior, dando parto
ao fiscal das faltas occoi'ridas;
c, d, e, como nas alineas correspondentes do actúal art. 27,
par'agrapho uni co.
§ f. o Redaccão identica a do actual .art. 28.
§ 2. Redaoção identica a do actual art. 29.
Art. 33. A Escola possúirá um quadro de auxiliares oivis, compostos dos diaristas necessarios aos different.cs serviços.
A:r:ts. 34, 35 .e 36. Redacção identica a dos arts. de igual
numero do actual regulamento.
0

IX
00 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 37. rO ·conselho de adrninistração será regido pelQ

R. S. A. e regulamentos especiaes.
X

DO MATERIAL DF KNSINO E DEP.i!!NDBNCIAB D& BfiOOLA

•

Art. 38. (Redacção identica a do aotual art. 39.

XI
DA~ NOMEAÇÕES

Art. 39. Redaoção identica

à do actual art.

40.

XII
DISPOSIÇÕES OERAES

Arf. H. Existirá na Escola um estado-menor que ineoi•pnrarú o pessoal da guarda do estabelecimento, !.ralo rins
animaes, auxiliares de cscr'ipta e demais servicos.
, Paragrapho unioo. Redacçãt• idenLica a do actual.
Art. U, 42, 43, 44 e lt5. Jledacção identioa a dos ai' Iigos
de igual numero do aotual regulamento.
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Supprima-se a disposição transitaria constante do regulamento em vigor.
Rio de Janeiro, 2 de marco de· !922. - João Pandiá.
Calogeras.
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DECRETO N. i5.383-

DE

2

DE MARÇO DE

1022

Coneede auto1'i:ação á Corn.pagnie de~ Chemins de Fn :J'é-

déraux de l' Est Brésilien pal'a continuw· a (unccionar na
Republica, substituída a dc1wminaçiítJ adual ]J!'la de

Companhia Fcnovim·ia Este Bmsileii·o.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendu ao qtw requereu a sociedade auuuywa Compagnie
dcs Cherr.ins de Fer .E'édéraux de l',Est Brésilicn, autorizada a
funceionar na Hepublica pelo decreto n. 8.939, de 30 de agosto
de 1!) 11, e devidatnentc representada, decreta:
Arligo unieo. 1~' concedida ú sociedade auunyma Compaguie des Cllemius de Fel' Fédéraux de l'Est Brésilieu autorizacão para continuar u. ftmccional' ua Hepublica, substituída a
dcrHuuinação actual pela d~) Companhia .Ferruviaria l~slu Urasllri!'o, em virtude da alteração do art. 2• dos estultd.o~, adcpt.ada pela assentblôa g·eral extraordinaria de 6 de dt>zcm/JI'O
de 1920, observadas as mesmas clausulas que ucollJPUllliam o
citado decreto e ficando a companhia obrigada a cun.lpt·ir as
formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Hio ue Janeiro, 2 de Ir.arço de 1922, 101° da lndependencia ~ 34" da Republica.
EPlTACIO }JESSÔA.

Simões Lopes.

11 J·:CIIE'JO N.

I~.

384 -

m.;

1 tJg 1\H.nço tnê 1!)2.2

os estu.dos de umo variante do ramlfl frn·"o c/,~ /Ji~
moeiro, no Estado de Pernambuco, em substituição ao
tr~cho comprehendido nas primeiras 273 e.çtaras ria linha
11rincipal, na var.zea alagavel do Pasl'llssunga.

ApJn•ova

O Presidente da nepublica dos Estat.Jos Unidos do Bra,;1;,
Lcuuo em visLa o que propoz a In~peetoria Federal de Ubra'l
nm [r a as Sccca~. deerPta:
"\.rtigt' l!ltico . .f!'irõam approvados, de accõrdo com os tlo~~twJcntos que com este baixam, rubricados pelo director geral
th~ Expediente da Secretaria de Estado da Viação e O!Jns Pnlilica~, u~ e"ludut:, iHOuedillus vela Jnsvect.oria Federal •k Olmtd
t'llttlra as So.~t:ca:<, de uma yarianlc do ramal fcrreu dP-Liutoeit·o,
110 Ei'tado de l'ernambuco, em substituição ao tr·cC'Ito comprohcmlitlo nas primeiras :?73 estacas da linhas prineipal, na
yarzPa alagavel do Passassunga.
!tio de Janeiro, 4 de warço de 1922, 101° da ltJí.lepcudencia e 34° da Republica.
EPITACIO PEBSÔA.

J. Pires do Rio •.

:{00
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f)J•~I:HBTU ~~.

l:í.:JH[í --

IJL

í UI·; MJ\ll(.:u UE Hl22

Au(ori:a a Companhia lJums de Su.ntos o. u.UlJilii'Ít' :W t'.O.[Júe.,
de bitola d•J fru,(i{), pat·u tJs lict·viçus de transpot·tes no
eács, c appruuu.

u 1'tJS1Ject ivo ort;WJWnfo, na

únlJOI'lal!cia

de duzentos e sessenta. e dois covtos novecentos c quarcnltt. ,. fl'cs mil. qninlu~ntos e 'nw1·cnln ·réis (262 :!H.'J.~5W)
O !'residente da HepuiJiica dos [!;:;Latiu:; Unidos Ju Brao;il,
uttow:.Iendo ao quo requereu a Companhia Docas de 8antos, c
do accôrdu eom as informaçõns da Tnspectoria Federal de
J'(•rln;;, Hin:.; n Cnmu·~. derTd:J:
.\; 1.. 1." A l:olUpauhül l.luca:-; dt~ :::aulu:; rica aui.nrlzaua a
aúquá·u·, para us serviços de transportes 110 l':'ios, vinte (20)
vagcies lk bitola de 1m,60, segundp.. o f.ypo fixado IF• vroject0
que cum este baixa. J'Ubricado pelo diredor geral de Expe-diente da Secretaria dr Estado da Viação e Obras :1 ublicas.
e do ac~ôrJo com o orçamento, na importancia f•e 2ô~ ~943$5-tO
( Llozcntu;; e sessenta r· dous eont.os novecentos f) f(Uàrenta c
t~os nlil quinhentos e quarenta réis), t!UC' com e ;tn tam~c·n
bai)(:t, l'llilricado pel11 mesl11n dirt•clul' geral.
Art. ~.Q A despeza que, até o maximu ,do urçameutu ura.
approvado, for cffectuada com a aequisição desses vagões deverá ~.er levada opportunamente á conta do capital da r.~re
rida cuml)anhia, na fórma dn derreto n. 7. 07R. d" \ •lP t;ulubro de HHl9.
fiiu de Janeiro. •í. de war~;u tle 1\1~:!, 1u~' Ja ! ndt·fldt.
tlen.:ia •: 3tl• da RepulJlica.

J. l'i1'C:> do Wu.

App1·uva us estudos c plantas du ll'eclw de ./oazew·u n Santo.
Luzia, du pl'olongamcnto da Estrada de Fct·m . I lorfott
G1·andc a Patns, 110 J.Jsto!lu du. hÍ1·oh!)lw.

U l're.~idellle da Hr:pulJiietl dos E~lad••,.; Luidos do Hmsil,
de accurdo com o qtw JH'IllJPZ a ln~peeloria Fcde1·al de Obras
contra a;.: Scccas, decreta:
At'Lig-o unico. Fic:tru ap[H'ovaLiu,; us uslndos e JllauLas !Jllll
wiu e-;te baixam, rubl'icado,.; pelo wspceL~n· fctleral de Obra::~
eontra as E~ecas, para a construc~·.iJ.o da linha tlc Juazeiro a
Santa Luzia. com a extensão dn 10 kilomctros, 3" secção da
Estrada de Ferro de Alagoa Grande a !'atos, no Estado da Parahyba, entre as estaens u a :JUO, a partir tlu alto da sel'l'a d()

i OI
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Funâamentõ para o J.oazeiro, conforme o estabelecidó na clausula I, lettra a, do contracto celebrado com The Great, Western of Brasil Railway Company, Limite-d, nos terlios do decreto n. H.771, de 13 .de abril de 192L
Hio de .Taneiro, ü dr mar~o ~(> 1922, JOJo rla Inrlrprnrlrncin r 31o <la Hcpl!hlíca.
·
EPITACIO PF.RSÔA.,

J. l'irf'g rin R in,,

m~CRETO

N. 15. 3S7 -

nr-; !l m;

MAnt.~o

nE ·.1 !12~'

"ippi'Ova o projccto c orçamento, na importancia de l'éis
·165 :355$473, pw•a construcção dos e11contros da 11ontc
sob1•c o 1·io Aquidauana, no kilnmPfm 1. O!íO da E.~il·ndrt
tlc Faro Noroeste tlo Brasil.
O Prc~idcntc da Republica (los Estados Unido,; do Brasil,
flr ae~~ôrdo romo o que propoz o tlirPd.or rla l;:~trnrla dP Ferro
NnJ·orsf.e do Brasil, decreta:
AJ'(.igo nnico. Ficam approvados o projcelo 1; l'cSpccLivo
nr('.anwnto, na importancia dr> 165:355$473, qne com este baixam, rniJricados pelo directo1· grrnl de Expcdicntr> rla Secretaria df' Esf.ado da Viação P Obras PublicaR, para ronstruccão
fio~ rnron1 rog da ponl.r. dP !l!1m,20 rir vão li H r a srl' rom;fru ida
snlll'P n r in Aquirlnuana. no kilomr.t.ro 1. O!íO, da Estrada fln
FPno :\m'of'>d f' ·rio Brasil, Pll1 cuJa sup!!rst rnctura set·:'t nprovcif.arla parte da viga confinna da anlign ponto rlpc;finada :í
f nwcssia do rio Paraná.
Hio de .Janeiro. 6 de BH\1'('0 dt• Hl22. J o to ria Indcprmdenria P :no da Hr>pnhlira.
EPITACIO PESSÔA .;

J. Pires rio nin.

O'Er.IlETO N. :1 fi. 3RR -

nR 'i nR

'\f Anço

rm Hl2 '.'

Fixa o numn·o rie delegados .t•egfonaes c (iscaes dAsti11adM nn
R"l'l1Ít'O dA {'iscnlizaçãn dns npernç1íes cnmMars r hml''m·ias

O Presidentr. da Rcpublica dos Estados Uniam;; do Brasil,
na conformidadP do .disposto no art. 49 A do paragrapho unicCI
do. art. rl1 do rrgnlamento approvado pelo decrrto n. 1 '1. I:! H.
•1" J ô clr> marco do n.nno proximo fi neto. rcsolvP:
Ar!.. 1." O numero de uelegado,; regionars E' t'iscae:; flcsLiJladoR an :-;('['viço de fipcalização das opcraçüc>' t•.nmhiar~ ,. llallrm·iai", fica fixarlo na ft\rma que :.<P srgllC:
lTrn rlclegado regi0nal em cada um dos E~Lafl,h da llniãn
" um na r idade de Santos, Estado de ~- Paulo; 12 !'isca c.~ para
" Estado d0 S. Paulo; mto ditos para o do Rio Grande do ~ui:

cinco ditos para cada um dos seguintes Estados: ;i\linas Geraes,
Pará, Pernambuco e Bahia; quatr~ para cada um dos se-
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guintes E~tadoe: Paraná e 1Santn Catharina: 32 para a Capital
Federal, e, .finalmente, sete ditos para a cidade de Santos.
Art. 2.• Nos ;Estados onde houver fiscaes o delegAdo regional perclberá o vencimento annual de 9:600$000:
Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de mnrço de 1922, 101" da Indepen-'
dencia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DF,CRETO N. 15. 389 -

DE

8

DR MARÇO DE

19?2

A f1rP. ao Ministel'io da Justiça e N eaocios lnferim·es o CJ'edito r~special r/r> 12 :47·1$.128. lio.rn pagamento, neste r.nercicio, a partir dr• O~ do mez (indo, dos ?Jencimenfos QUI!
competc1i1, a t1·cs praticos df' pharm.acin c a um massagista da Policia Militar, nos fr?rmns do df'crefn n. 4. !i2R,
dP. 26 de janf'iro deste anno.

() Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do ·Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. f• do decreto legislativo n. 1. 528. de 2G d" janeiro .tJrste anno, resolve all!'ir
a.o Minisferio da Justica ·e ,N,cgocio~ Interiores o credito especial de 12 :171$428, para pagamento, neste exercicio, a parllr de 18 do mez findo, dos vencimentos que competem a tres
rrratico~ de pharmacia c a mn massagista dn. _Policia Militar,
J~os ~ermo~ do decrrfo n. lt.52R, de 2G de janeiro ultimo,
a rnzao de :100$, mcn~nrs ;1 r~ada 1H11.
_
!\i o de ?aneiro, 8 d~ marr:o ri e 1922, 1OI • da Indepenrlr-ncta e 34 da Repnb!Jcn.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Fr>j'l'rira Chaves.

nr~r:nF.TO

N. Hi. 3!1'1 -

DE fl

nn: :O,T\Ilr.n

llE 19??

f!m1crdf' rf Cnm'{lanhin dr l..acticinios Rio Preto auto?'izor:lfo
"?ara fmlcrinnar· c apprnvn os respectivos estatutos -

O T'rcsidrnf.r da Rcpub!ica rlos Estadog Unidos do Brasil.
nl.f.cndrnr!o ao flllC requereu a Companhia de Lacticinim; R.io
;Jlrl:'to. rom sr;de na cidade do Rio Prr.to. E~tarlo rle l\Tinrt~
f1r1raec;, r rlrvirlamrmtr repre~enfnrlr;, flecretn:
Artigo lil1ÍC0. E' eonccrlidn ~ sociedade nilonyma r:ompanhin de J,actirinios fiio Prelo nnln,·ização para funccionar e
ficam approvndof': n" Pstafntos qnf' aprc:::cnfnn. ohri~nlfa. pnrPm. a me!'mrt snriPnarle a cnmprir ns fnrmalilfndes nlfcriorrs
r•xi~irlas pela legislaç§o em vigor.
Rio de .Taneiro. 8 dr mn rrn r! f' 1922. 1OI" ria TnrlerPnnrn-·
ria c ~'t" rb ncrnlllica.
F.PITAC!O PESSfJ.\.

Silllrir>l' TJnpr>s,
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DFJOR,F.,T() N. 1!'i. 3!H -

m>:

8

nE MARÇO

m: 1Çl22

ATn·e tW Minislr>l'io da A(frir:uUnra. Indust1'ia r> Com JJ/r>J•rio n
credito de ·'·' :.'147$77#, para atterule1• an vaaamcnto rins
vt>ncimentos que são devido.~ ao Dr . .Tnaquim de J3mn 1'i1'es Fen·eiTa, lente catltedratico da E.~cnln SnJJPI'inJ' rfl'
Alf1·icttltura e Medicina Veterinarin.

_ () Pr'rsidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brasil.
de arri'Jrdn com o art. '17, Iettra x da lei n. ~: 212, de !'i de jnneirn rtr i92.1. r tendo rm vi~ta n precatorin Pxprrlidn pelo
.Tuiw Frderal dr 2• Vara dn Di!"trictn Fcdrrnl. resolvr nhri ,.
ao '!iniqtrroi rla AgJ'icnlturn. Industria c Commercio o crerlitn
de :3:1 ::H7lll77L o:;endo 29:347$7'7!. de arr.ôrdo com a cnrl.a rle
~cn!Pnçn .. rnr:-~ n t trnrlcr ao pagamento rlos voncimentn~ (]llr
~fio rlrvirlnq rlfl Dr. J0:1J11lim r1P T:ima Pire~ tFerrPirn, lrn!P
~~l'hrJlrnl.irn dn 1\f'cola S11p1Tior rlr _A.gTirnltm'n r• Mt•tliehln
Vf'!Pl'illfll'in. no· periorlo rle 1 rlc marr,.o rlf' t915 n 31 tl~> ,iulhn
rlr 1~1<>1. r. rlr •, :nnn~ r!l"o~a nltima data a!P. 3t rle rlrzr1nl•rn rln
nnnn prnximo pfiR!';rtrlo. {1 rn:r.fln rlc ROO~ mrnf:aP~.
Hin d" .Tanrdro. R rle mnrco rll" 1!1?2, 101.• rln Tnr1rprnrlrnl'i:1 c :11" rla Rep11hlirn.
FA>ITACTO PRRRÓA.

Sim IH~:<:

Lopr>s .

!11n·r• rrn :llini.'if'1'Í'' da .~(11'iruUw·a, Tudust1·ia c Cnmm"l'r·in n
;,"f'difn dr 81:120$. rw1•.rr attendcr ao payamenln dn.~ nr>rt•r•ntarwn,~ an.~ nd:iuntn.~ e contramestres da.~ T?scnlng ""
·~ TI?'r1>di·r•o ,,.,;Ncrs n 11111" fi7-1"1'nm .i•h rln 111111n )1J'<I:rimt•
,.!(!SNid'l.

O flrcsictrnfP da Hrpublicn dos Estndo~ TJnldo~ rln Br'a~il.
usanclo- rln :111toriznr,fio ronfidfl nn art. 2". li 2• rln rlecri"!O
n. :l. flPO. rlP '? rlr .innriro rle 1!120. r fl'ndn onvino n Tt·ihnnal
fie fion!a" nn ft'lrmn do di~posto nn n. TIT. ~ ?• no ~ri. ~n rln
rr~sprrtivo rcc:nlnmrnf.o, rcsoh'e flhrir ao M:inisterin da Agricultura. Tnrlnstria c Comm!'rcio o credito de RI: 1'?0!Il. parn
aUPnrlPr r10 pngamrn!o rln~ rcrrrntag-ens. ~ que fi?J'l':tlll .i1ís.
nn annn nJ nximo ras!"ado. os ruijnntns r ronfrnnwot ~'''" rln!;
E~rol::~ rlr• \pr0nrlizrs .\rtifire~. rtdllliftido.'i rl" acr.'tnln r.om ,,
nrL 11 rln 1'f'!:!111rnnrnto nnnexo no decreto n. 1:1. nr\ í. rir 1?
rlc jnnl1n t]p 1ÇlfR rrnr não fnram contempbdo~ 1li' r'J'f'rliln
:llH•Jfo prln dnr.refn n. 14.720, de 9 dr. marro dr !fl"L
llin rir:' '.TnnPiro, R de mar['0 fie 1922. fo-t• rlfl Tntll"prnrll"nr!:~ P. 11" rla Rppublira.
,
EPITACIO PFsRflA.

Slmf1f!!!

T~nrws.
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DECRETO N. 1r;. nn:1

-- DE H IJE MAHÇ') nE

Hln
I

Apm·ova as 1Jlantas do ter1·etw, os projectos do ed.ificio a
con.~f1•u.ir na cidade de Santos, para inslallação das a(le11.
rias do.~ enrreios · ;f! Tee{lraphos, 1! o respecti1'0 orçamento, nn importnncia (le 1. i!W :999$3Ui (mil setecrmos
c cinrncnfa ~~ontns, '1101'1'CI'IIfns
::.rntns I' quin~,. 1•ris\

I'

um·entn

I'

1lnl't'

mil trr-·

O Prec;idrntr da fiPpllhlien dos Estados Unidos do Ht•asil,
attPnrlr'mlo a t~OnYrnirncia do set·viç.o pnlJlicn, dPereta:
ArL i." Ficam approvados as plantas do terrf'no, os
projectos do ndificio a construir na citladf' do Santo~. para
installação das agnncias dos COJ't'cios I'· T'l'legraphos, B a
respectivo orçamentOi na importancia de mil setecentos e
oincoenta contos novecentos P noventa e nove mil tresentos e
quinze r(ois (1.750:999$31G), apresf'ntados pela Companhia
Docas dt~ Santo;, n mbrieados pelo director geral Jo Expe<lient.n da SecrPfm·ia de G~larlo rlo '\linisfPrio fia \'iar:ío r
Obras Puhlicas.
Art.. ~.o :\s clrspPzn.q a f'fft'cbwr t·om as J'f'feridas obra~.
acquisição dn fcrrrnn P inst.alla~õcs srwão opport.nnamcnt.n
jústificarla!'1 e, rlepois de approvarln~ JWin r1n\'t'l'no, inrorpflradas no rapit.al da rompanhia.
Rio rl~ Janeiro. 9 de mnrr•n flt' Hl'?'~. tnln rlr~ TnrlrpPn~
dencia r 31" da Repnhlir:l. ·
,.
I~PITAClfl

PES8tJA.

J. Pires do /lio.

D.F.f:nF.TO .\'. 1:í. ~{fi 1 Puhlira

11

1•1~

11

n~-:

\Lmçn nr. t n?·!

ndhr,wío do. Lctton'in á Convenção fnfr!'llnrimwl Rnrlinfrlr(lrnphirn, rir T.nnrlrrs

O Prcsidrnfc da Rr.publioa. dns Estados Uni<los do Brasil
faz pnhlica a adhrsão da Lcttonin ú Conwnção Internacional
Jtadiotelegraphica, assignada r~m Londres a 5 de Julho de
1912, conforme communicação dn l\linisterio dos Negocias Estrangeiros da Grã-Rrfltanha, datada de 2'4J de Janeiro desto
anno, transmittida ao l\linisterio das HAlaoões Exteriores pela
Embaixarla Rritannica nesta Capital. por N(Jta dfl 2R de Fevereiro ultimo, ruja lt•ndnrriín 11ffirinl r1rnmnr~nha n nre~f'mta
dMreto.
Rio de Janeiro, 11 rJ,, 'Ln·1'" "'' 1\•·::. lill'' da lnr!Pprn•
rlrnria e :H" rln HPpnhliP:l.
·
EPITACIO PERRÜA.
_,\~rl'''rln

:llnl'qlfr>S,

E..~ECUTIVO

AQTOS DO PODER

r.rradúcção:

Embaixada Britanniea, Prtropol i~. :?R dt' Fnvrroiro rle
:t!"l22. - N." 40.
8P.nhor ·:\linistr~.
Com re>ferencia :i minha Nota n.o 1!12. (lP. Hi dr Ntnr.mhr~>
ultimo, t.enho a \honra de transmittir a Vossa Rxrrllrncia, em
annexo, por ordem do Principal Secretario rln Eslad.1 dos Negocios Rst.rangeiros de Sua. :Ma,instadr. {\ois rXI'lllJll:ueR (\ro
nma liHtn. rrlativa a reccntrs :vlhrosi"írs :í Convronr,ãn fnl ernadonal Iladiotelegraphica .
.Prevaleço-me dC'sta opportunidadr •parn nmnYar n Vns~a
"'i:xcellencia ag srgurrmr:ns ela minha mui' nlla t'>lll~irl'·'·at~iío. John Tilley.
A Sua l<Jxcellencia, o Di'. J. M. de Azevf'li:l Mn,·qur;;,
nistro dos •Negocios ERtran~riros. role., etc., etc ..
Rin de Janeiro.
(LiRia n que allnclr a Nota aeimn)

1\~i

I !l.
r:n:'-!VENOÃO lNTERNACIONAL nADIOTEl.Ff:r. \PIIH:;\.
.1\s~i~ndn

rm

Lnnrtres. :1 !'í

.Tnlhn

tlP

1lP

t !l t '!

Adhi'SIÍO

Desde a anterior notifieacão, de Hi rJ, duLuhJ'<l Lle 1921,

a seguinte adhcsão à Convl'lnção, PT'oforollo Final e IlPg-nlamento de Rerviço foi notificada ao Governo de Sua Ma.ieRtnde Britannica, na data abaixo mencionada:
l,ettonia (Latvia) - 7 de Dezembro rtr t !l::' t.
.<\' \'ig-ornr desdr 1 rlP JanPirn {~<' 1 !l2?.
Fnreign Officc,

2'1 de Janeiro de 192':'.

DECI1ETO N. 1G. 3flG --

r,,,1a

11111

r.on'snlrrdo honorarin

nr·:

H

rm.

nr

!\L\1\ÇO DE

I \l::?

Clel'elrmd, nos

F:.~frrdos

Unidos da A 7lll'1'ira

O Pre>;identn da Rcpublicn do~ Estado• Unidos do Brasil
1Jf;ando da autorisacão concedida prln leltra a do artigo t\" •i<~
dror.rl\ln n.n 11.058 de H dt:' Fc\·rrriro dr\ 1\12{1, r\Pe!'cta:
Artig-o unico. Fira crcado um Consulado honnr:uin Pm
Clro\'rlaTHt. Ohin, nos Estados Unidos da AliW[iea.
fiio !Ir .Tanriro, 11 dt'. :\rr~rr:n 1\ro 1!1:?·!, lfll" ria Inrlrpcnrlcnria C' :H" da RPp\lhlir·r~.
l(P!TAf:IO PESSÜA.
A~el'edu

Marques.

ACTOB DO PODER V.XF.mJTJVO

DECRETO N. 15.3!16 -

DE

H DE

MARÇÓ

DE 1922

/1/!)'1? () Crcdifn tl1? 2. 000:000$, OW'O, nPS/Íilftdn d ftC{flliSÍt;IÍ<i
de rrli{icin.1· JI01'tl as Rllllun·.rllt{rrg " lJ'fl"r'•Í•'s ln·".q'/l'iroo
?lns

pnir.r,·

cstl'tnlrtr>irns

O Presidente da Repuhlica dn~ Estados .Unidos do Brasil:
Usandn da autorização concedirla pelo Decreto legislalivn
n. 4.171, de 30 de Oufuhro de Hl20:
Decreta:
ArUgn unico. Fica aberto no llfinisterio das Relaçõe:; l':xfcrinres o credito de R". 2.000:000$000, (dnns mil conto.~ dP
r~is). nuro. :::endo mil cnntos relativos nn exercício finnncrirn de 1\121 'e mil contos relativos nn rlc 1922, destinnrln :í
~trquisiçfín de edifícios p~ra Emhaixndas e Lcgaçõns nos pn i-7.f''> extrangeiros, dfl que Ira f :t n referido tlrerPfn legisln I i\ 11:
Tr·vogadns ns diSIJosiç:õr.~ rm conlrario.
Ri11 de .Tanfliro, H de !!\Jarro dr 19??, 101, da Indrprnrwncin. c 3~· ·da Repuhlica.
EPITAr.:lo PRB!lt"IA.

A r.rvcdo Marques,

J>EGnETO N. 1!'í. :-!!17 -

lW

I"

nF: ll.fAnc;n nR

1922

og alterações dos estatutos do Lnndo11 nnâ Bm~ilinn
JJan!c. JAmited, feita.~ em assrm/1léas grrnl. dr 19 de nln·il
P e.7:fmm·rlinm·ia dr 11 de 11111in. ambns rln mmn pfl.<•rrdfl.

A2J111'01J!l

() Pn•sidente da Hepuhliea dos f<~sl:uio' Unidos do Br·:1,;il.
ao que requrreu o J.ondon nn·l D•·azilian J::J"L.
JJimitcd. cnm séde em Londres. Tnglnf r·rrn. " :mtorizn rl11 a
1nncrion:tJ' nr~fa Republica pnr drcrelo n. 1:1.008. dr ·, dt'
maio de 1918, rrsnlve approvar as nJI.f'rrtr·í'íP'' frifn~ 1Íns t"-:':tf.utos do l!Pfrrido Banco prlas ac.,,;r~rnldr>a, gr•r:J.I rJ,, 1!1 dr' al1l'll
P extraonlinarin d0 1 t d<' mnin.
:nnb:J' rl" :Jrllt'l l>:l''''lolll. "
eon~tanf r~ da ncfn fJ\1<' n rRf P nf'nmpan lin.
Rin rir, Janeiro, 11, rl0 mnr<'n d1• H1''"· !flf" dn llldr•pPil-·
nttv•dendo~

O(•nr,i:• e :~"" rl:J 11 •·pnhl ir•:•.
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DF.GHF.T() N. 1rl. :l9R -- nr. 1:, M~ J\f-~nço nr. 1fl2~

Fnz publico n deposito de rati(icaçifo, pnr parte do Pertl, da
Convenção .Yobre Marcas de Pabricn e d1• Commercio, ag_
.~iannrfa em Ruenos Aires n 20 dl' nqn~fo rk /910.
O Presidente da RepubHca doo:; Estados lrnidos do Beasil

faz publico o depoc:;ito do instrnrnf)nlo de rnUfiracão, por

parte do Perú, da Convenção o;obre Marras de Fahrica e de

f:ommerrio, assignadv.. em Buenoo;-Aire~ a 20 clp Ar;osto de
:1910, por occasião da, 4• Uonferencia Internacional Americana, conforme communicon ao Ministcrio das Helaçõrc;
F.xteriores o Governo Argentino, por Nota d!:> 13 ele ,T:11Wil'"
1111 imo, rnja tradne<;:fín nfficlal acompanlm f'<;{c rlN'rl•f n.
Hin rle .lanf'ir·n, 15 rle Mrm~o rlf1 1922, 10l" rln lliolf'pf'n-dl'nrin f' ~~"· rh Rqmhlira.
l~PITACJ(I PE'1~:t>.\

A Zf?l'r>dn Jlf tlf'lfl'~'-~
'l'r:1rltwç!ío:
nrpnhlica Argentina.
J\!ini 0 lf'rin rl:'tP. Relações Extcl'iore!l e Cnlt.o.
Rnenos Airr01, ·!3 de .T:-~t1f'iro) clr

!!)'>.':'.

Senhor Ministro,
TPnlH' n. honra de levm· ao conhecimento rlf) V. Ex. qur.
0 Senhor Ministro do Perú aqui acreditado, em virlndr elo~
plenos poderes que transmiUo, em cópia, na dn!n dP ltn.in
rlf'posifOJt pros.ooahnen.te neste Mini~terio ~1 Tn~f.t'\ltnf1nlo dr
11alific~~1io. rwr parte do SPH Governo, da f:onvew:fío sohr0
1\larcas dr Fabrica P de Co!llrnrrcio, aRsignada nrsf:1 f:apitnl.
0m 1910 prlos Delegado~ n ~· Cnnff'rencin Tnlf'rn:->_rinnal
·\ mericrma.
An levar h;so ao conhecimento desse novemn. d" nccôr·dn
r.rnn n d ic:post.o na supra-ritada Convenção. nprrtz-mf' sandar a
V. Ex., rnm Vi'\ Prgm·an<:n'> da minltrt di!'!! ipr•l ~· r:1floirlrT"•rllo.
'(As~.·)

A S. 'Ex. n 8!'nbor Ministro
HrnRil.

H.

P111' ur-rr'don.

rb~ nrlac:iie~ 1~\'"'·in1"c:

rln

AlTGUSTO H. LEGlHA,
Presidente rla ncp11hlica Pcrnnna.
Cnnc:idPrnnrl'l rpJP rnnv!\m ao~ infcr·cs,eo; 11'1rir•n0r.s nrnr·')rleT· no r!rpo~ci1o d:1c: ratificações do Gonvenin ;.·n1J1·c ma.n·a;·
rln f~!brira " df' 'romrn!'l'CÍO. cuhS!'I'Íp!o em Buf'rtfl'' 1\ ircf' a :?0
rlc i\f('flQ!n de 1!HO, approvarlo pela nro.o]n<:fío LPgislnliYrJ
1111tnern 4. Oü2;
l'orl.anto, c merecendo n nMsa inteira r~onfian<'n o :buulnr
n.-.m IJnrnún Vrlnrde. Enviado Extraordinario " Ministi'•l
l'lrHipolr•n<'inrio rb ncpnhliea em Buenos-Airros. r·rmvimns
r·rn Crlldt•rir-lltP_os Tllf'llflS pnrlr~J'PS Jl('(~I'S~:nrio!', )l:t\':1 f1111'. f~l!'

101!

nome 'do .Perú e representando-o de qualquer fórma, roalize,
da maneira prescripta no artigo XVIII do mencionado Donvenio, o deposito da ratificação do Governo Peruano.
Dado~ n firmadoR em Jjma, selladoR. com o scllo da
nepublica ('. rC'fi'I'mHlados JiPlo 1\linis!I'fl rJ,-. Estado rlas nelar.ões Extrrioreo::, aos rlozr• din,: dn mrz f]p :\'OYf'Tllhrn df' mil
nnvf'I'Pnfos I' vinf.p f' um.
As~.": :1. H. J,cguin.
Ac;s.n: :1. Snfnmân.
(As_'lignalura illegivC'l)
lihcfc da Divisão Polit.il'n.

PuMica o r••lhcsão da Ci<ladr LiVi'C de ·Dantziç( â COnl)f'llÇ!in
Postal. t. 11iversaf, ,, nutrus odns ,,~siq11ndns nn Cnnrn·Psso
l'nsf ol rf,, Roma.

• O Prf'~idomLI' dn Hf'puhliPa doe; K;Lados Unidos do Bra;;il
faz .puhlira a adhrsão fia Gidarlr ·Livrr riP nant.zig- :í. Convrnção
Póstal Universal (ConYrll(;fio Pl'incipal). ao Aceürdo rrlalivo :i
nern::uta dP cartas t1 de caixas com valor rleclararlo r ao Aectkfio relativo ao serviço rle vales po;.;tars. concluídos n assig-nados no CongrPsso Postal Univer,al de> Homa, a 26 de maio ri•~
1906, conforme communicou ao l\finic;tPrio das Relações ExfcriOI·es a I~egação cta !Suissa nesta Capital, por Notas rlP :> dn
Outubro rle 1921 e 12 de Janeiro nltimo, das qnaPs n frnrdne~ão official acompanha o presentP decreto.
Rio de Janeiro, 15 rle illfll'I'O rJp 19??. 1()1 n drt Tnrlef)PUflrncia e 34" da RP.publira.

Trarlucr.iin:
Legar;ão da

~11

issn nn Ura,:il.
ltin ri~> .Jnneir·i\ ... ilr Ontnhrn cln l!l?1.

N. 2'01!lj2.
~nnhor Minisfr••.
ne orrlr'm rio sen f;r,vrri~<.' '1111''. r·m \·irltl!l<' rlo artigo liH
1lo 1'r.atado dP Yn_rsalhes, rir• ;:>~ r!f' .hmho rln 1919, rondm: os
negocws estrangeiros da Cidade linr rlr Danlzig, a Legação
da Polonin PII1 Berna communicrm f'lll 1''..' rle Agosto de 1921

Al..l"l'Uf:\ IJO l'OD!;!t

·l~XEGU'l'l

lO(\

\O

au Uon:;elho Federal, pcdiuuu-lhe de." participar ao~ l!:::;~au.~::;
que fazem parte da União Postal ~lni_versal, a adhes:~o da. Urdade livre de Dantzig aos Actus mdwado:-: em :-:ef;tmlu, Lonl'!uido::; em Hon;a a :.?G tle Maio de Hl06:
I,, Convenoão postal llllÍYPl'Sal ( Cuuwnçüu rn·inci~al)'
~· Accõnlo relativo :'t permnla dn carfuc e dtl t•.arxas eulll
\alut· t!eelaradt;,
:l" AccOrdo l'elativo an :-:erviçu dt~ vales JHJs!.ae~.
í". Converu;fiu rdativa :i pcrntuLa •l11 t'IH~umuH.:udas !Jus~
Lae:-; •
[í" .\.ceúnlu rei a ti\ o uu :;trvi\:u Ül'· eulJl'ttHt.:<b.
li'' Aeeõl'do relativu :b a~,;iguatut·as tl11 .iomaes ,. puhlica';ões periodicas, a!isim eouw a11s Aefu:-; e111 .'iPguida i~tdit'acto.~,
t.oncluidos •:m t:\ltadritl a :Ju .de Novt~Jubru de Hl~!IJ:
t• Cunvew,;ão vo:;lal nniver:-;al (Convençãn prilll;ival) ,,
-~·· Accôrdo relativo :"!. verruuta tle t:artfl' 1: tlr. e:tixll~ eurn
\·atm· lkularallo,
:r> Accõrdo n:lat in1 au st~l'\ i•~u tlt: vall',; ]JU:ol ae,;,
i" Convenção relativa ú permuta ue eneouunemla~ !Ju~tae~,
:)'' ,<\ccôrdo relativo ao Herviço dP r·•Jhranças.
ti" Accôrdo relati\o :h a~:;ü;natnra:; ti" .i<~rmte~ •· publicat.:tiP~ veriudica~,
•
7" AccOJ,do relati\·o ao ~ervio·11 dt: lt'Hthl'ITI'Hein li•" crcdi1~~~ d•: conta:> eorrentes lJO:ilae.~. ·
E~lu. uotifica~;ão

,; feita a

Vtb.~a

K\.edleueia. pela prcsen-

f t', em Yirtuue do àrtigo 24 da Couvcucão Postal Universal do

uo

lton;a (art. 15
Accl'wdu relatiYo ús cartas P ellixa~ com vaIur· declaraúo, art. 1_0 do Aecurd•' l'elatiYu ao;; vales postaos.
art. 2U da Cmrvent;ãu relativa ás enetmmJendas 11u~tae~. artigo
; f! du Aecôrdo rclatiYD ús eobra11t;a~, art.. U ((q .\ceurdo reJaf ivu .áci assignatura~ de .iornae:-;) e dos artigns cuncspondenlc.~ <las Convcncões
e Accõr,do:; rela.l.ivus :'t lran.-;l"t•r·eneia. un
t.l'édilos de eontas correntes postaes.
A data da entrada em vigor. quanto :i Cidadt: livrn ue
l>4nlzig-, das Convcncões c .\.ecôrd•'~ aeium enuJneradu .., será
t'Oiumuuicalia nlteriormente.
A Cidade livre 'lle Danlzig não tem a intetH.)ão de eobrar ,
Hma sobre-taxa superior a 25 ccntimos pelas r•m·omllJCIHJas
postaes (artigo 20, ~ 2•, da Convenção de !toma; artigo 21,
fi 2", da Convenção de :\ladrid) .
Em quanto, sobre o seu territuriu, Lht·r r:u r~·' a moeda
:tllcn:ã, a Cidade livrn de Dantzig- eonst·rrar:i '·'~ ••qrtivalr.•t!LPs
alh·mães das taxas-typoc; da União.
A Cidadn livre de Dantzig serü. eulloeatla, wwntu á eonll'ibui\:ãu para a:-; dt~spe:oas da Hepartição illti!I'Ilaei(lllal. na 6'
dasse, indieada no artig·o xxxvnr du Hr.•gtllaru•·nfn dt: I'XCrnr;ftn •lrt Uouvuuçilo principal dt~ i:\ladrirl.
·Aproveito com prazer esta occasiãn pam lhe apreseutat·,
f-:cnhtll' Ministro, as novas seg-uralll;as 'tla 11rinll:r. all:r Pstima •··
''" miulm lllU.i~ di~tirwta t.:•Jn.--i(kl.·a•:.J••.
a~~.J

ti-: 1'lsch •

. \ ::lua Exeeellencia u ~enhor .LJr. José 1\Ianucl tio Azevcuu
Marques, Ministro de Estado das Itela~ões :Exterion·,; •: /
·

uo

AO'I'OS DO PODEU EXECUTIVO

I~egacão

da Suissa no Brasil.
Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de HJ:!:!.

N. 2019!8.
,senhor Ministro,
Com referencia á Xola n. 3li, de 1 i, de Outubro ulLinw,
pela qual Vossa Excellencia me pedia que Lhe COlllllllllliea;;se
a 'data da entrada em vigor, quanto á Cidade livre de lJ:I!lLzí~.
das Convenções e Accôrdos da União postal universal, tenho
a honra de levar ao conheoimento de Vossa Excellencia tJue,
segundo informações que fMam fornecidas em Noverr:bro ultimo ao meu Governo pela llepartição intemacionat essa Liatu
foi fixada no t• de Outubro de 1921.
Por despacho de 15 de No\embro, o meu Uovenw me
informou de que essa decisão das Autoridades de DanLzig ia
constituir, dentro em pouco, o objecto de uma circular, dirigida pela ReparLicão Inlemacional ás Administrações postaes
de todos os paizes que participam das Convenções de Roma e
.de Madrid. Tenho, pois, motivo jJara suppór que a Direcção
geral dos Correios brasileiros já recebeu ou vai receber a
sobre-dita circular.
Aproveito com prazer esla nova occasiilo, Senllur Minis-·
tro, para Lhe reiterar as seguranças da minha alta estirr:a e
da minha mais distincta consideração.
(ass.) Gertsch.
A Sua Rxecellencia o Senhor Dr. José Manuel de Azevedo
Marques, Ministro de Estado das Relacões Exteriores.
Rio de Janeiro.

JJJWilETO N. 15.-100 ··-DE !G lJJc M,\nço tH; l\1:.:!

Emanctpa o nucleo colontal Yap6, no Estad{) do l'omná
O Presidente da RepulJlira dos Estados TJ11iuos do Br:bil
rle arC!ll'dP •·om o ar!. ?:!i dn reg-uf:Jm•·nln a flUI' <:r •·efcrr· o
LIC('.l'rto 11. !l. (lfll. rir :1 dr rlllve·ml;rn dr• 1 !l 11. ''"S"I\ ·~ dr(ll:l r:n·
··nHlneipudo o nuclco colonial Yap.j, no Estado d11 l'a1·awi.
flio de Janeiro. 16 de Jnarç(J de 1!1?.2, 101" da IndepPndcn~ia

c 3 \" da Rcpublica.

EPITAC!O

P ESSÔA.

Simões Lope1.

Ul

AO'l'OS DO POIJER ,EX&CUTIVO

DECRETO N. 15.401-

DE

17

llE MARÇO ll&

1922

.\Jipi'Ova as alterações dos estatutos ela Companhia de Seguros 'l'eiTestres e Ma1·itimos cSagres'i>, corn séde c1n Lisboa,

Jiortuga/,, feitas pur csc1·iptum publica de 28 de julho
de 1919.

O Presidente da HepuLliea dos Estados Unidos do .Brasil, alll)Hdcndo ao que requereu a Companhia de Seguros 'l'el'l'cstres e
\laritimos '•SagTcs», soei(•dade am1nyma com séde eiJI Lisboa,
Portugal, e autorizada a funceionar nesta Hepu!Jlica por decreto u. 12.536, de 5 de ,julho de '1917:
Hesolve approvar as modificações feilas em :.;m1s estal.u·
los por escriptura puhlil'a de vinte c ÇJilo de .in\IH> de mil nuyecentos e dezenoV'C.
llio de Janeiro, 17 de março de 1922, 101" da lndependencia e ,34" da Republica
EPl'l'ACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECHETO N. 15.402 --

Dill

17

01: MAIH)n Di:

1\!~2

Concede a F1·ederick Albiou IIuntress ou empreza que organi:a1' os favores do decreto 1t, 5. 646, de 22 de ayosto de

1905.
O Presidente da R.epublíca Llos Estados unido~ do Brásil,
allendendo ao que requereu .Frederick Albiou Huntre:;s, que
comprovou havet· obtido Llo Governo cu Estad•J ilu llio de .Janeiro a concessão dos f a vores da lei estadual n. 7 1 i, Li e 6 de
novembro de 1905, para o aproveitamento inJuotrial Lia .J.orça
hydraulica das cachoeiras existentes no rio l'arahyba, no Jogar denominado "Ilha dos Pombos", e assumido, perante o
mesmo governo, a obrigaç.ão de fornecer energin vara illuminação e outros misteres ás ciJades e centros iudustriaes,
por onde passarem as suas linhas de transmissão, decreta:
Artigo unico. São concedidos a E'rederiek Albion Huntress ou empreza que organizar, para os fius acima indicados, os favores constantes do decreto n. 5 .646. de 2'2 de agosto
tk J\lOG, rwla fórma no mesmo estabelecidª' fit:andn a respee Li\ a Ji.~cal1za~·ão a carg·u da [nspectoria ·Fed•~t·al da,; ]<;~t.ra
das, mediante recolhimento ao Thesouro Nacioual. velo cont'Cs!liu;larir>, da quota semestral ·de seis contos de réis
(G: OUlJ$), pot· semestrHs adeantadus, para paga lllelllo das de9·J.wzas de rlsealização.
ltio de Janeiro, 17 de mat·ço de 1922, J Oto d:~ Independencia e 3ío da Hepublica.
lú•l't'AL:IO PEF!SUA •.

J. Pires do Rio-:

•· '4.C;x'pS. DO pPDll& EXECtiTIVQ

DECltE1'0 N. H;. 403 ..:.....

D8

17

DE l\IAI\ÇO DE

i 00~

'Manda contai' da data da us:úunàtura du. contmcto, que a <tltu.
bú·a Iron 01•e Co?iwany, Limited,>, celeb1'a1· com o Governo
do Estado de Minas Geraes, os prazos fixados nas clausttlas li, V e VI do contracto firmado em "Virtttdc do de: ereto '11. ·f li- .160: de I I de maio de 1920.
u i'l'e:sideule uu. Ile)JuLliea uos .E:;Iudus Uuiuo,; uu Hra:ül,
atLendeudo ao que requereu a «<tabira Iron Ore Cumpany, Limited», concessionaria, sem privilegio, da construc.!ião e exploração ue usinas sidcrurgicas, duas linhas .ferreas e um các8
de embarque e {]esembarquc nos :g8tados d" 1\lirw"' Gcracs u
Espírito Santo;
Considerando tJUe a eunces~iouaria nãu lH.Íde íuiciar a
coustrucção da usina e do cães, nem apresentar os estudos ,e
planos definitivos das linhas Ierreas, antes de. assignar conlracto com o Governo do Estado de Minas Geraes, afim de
. poder instai! ar, ali i a u:;intt ~idernrgica e •·xpoi-tar minerio tlu
ferro;
Considerando {Iue de tal cont.racto, pl'evbto nas clau:;ula~
I o IV do que foi celebrado em virtude do decreto n. 14.160,
de H de maio {]e 1920, depende a elaboração dos projectos u
organização dos serviços contractados con1 o Governo Fc!l~r.al;

• . Decreta:
Artigo unico. Os prazos fixados nas clausulas li, V e VI
<lo contracto celebrado em virtude do decreto n. 14. 160, do
11 de maio do 1920, respectivamente para ~prescntação dos
estudos e planos das liullas fcrreas, para inicio das obras destinadas aos serviços de que trata a clausula r <lo mesmo contrácto e para reversão, ao <lominio da União, das obras do cáes,
hem como para a encampação, pelo Governo, do conjunto das
p·ropriedades da companhia, serão contados da. <lata da assi~atura do contraeto que a dtabira Jron Ore Company, Li. n1ttedJ>, celebrar com o Governo do Estado de Minas Geraes ..
..
Rio de Janeiro, 17 de março de 1922, .Jüil" tia Indepen'.dencia e 34• d~ Republica..
·

J. Pi1'es du llio •

U3
DECl\ETO N. :15.404 -

DP.: 22 DE .MARt.:o OE H122

lJu:lara aern

f! {feito u dareto n. I :i .198, de 27 de rJ,,zembro
1921, que modificou al{tumas dlsz;osíçõcs do decr·etu
n. f4. f64, de 10 de ?wvembro de 1.920, n:{crentes á Companhia l'arah ybana de Bf'1w{ic~amento c Prensaqem de
,Hgodão, pnro inst,tlfoçiin dP u.~ina d" olu"dõn e sc!ls sttb)woductos.

f.{e

O Pref!irlenle da Republica do" E~ladoR L'niliu~ do Brasil.
tomando em consideração a resolução do Tribunal de Contas.
que negou registro ao termo de modificação cele!Jrado enfr('
o Governo Federal c a Companhia Parahyb;ma de Beneficia-mento c Prensagem de AlgodãtJ, no Esf.ado da l':H'ahyha d11
Ntll'f.e ~" ': rp1e rrcpwrc1: n. alludida (~ompanhi:t. dccrf'f a:
A1·t. 1." Fica sem effcitn o decreto n. tG.H18, tk ~~ dt)
deLcmbl'o dl' 1921, que modificou algumas t'X igerreia!': esta.beIr~ci.Ja.~ nos ar!~;. 1• c 4" do decreto n. 1 :í .ltli4. de J O de novembro d1~ El2tl. referentes á Companhia Parahyhana de Df' ..
ncl'icillmcntn e Prensagrm de Algodão no .Estado da Paroflyll:t
rir• Norte, 1·. hem ac;sim, t.n,dos os actos delle rlecorrrntPc.
:\rt. :!.• Revogam-se as disposicões em eontr:trin.
Rio de Janeiro, 2.2 de março de 1922, ftJt• da. htdi'Jll'ltd(•ncin. o 34• da Republica. '
EPITACI<J PESRt\\.

Simõr•s LotJes .

. 1111.ri~a " ministro tio. Pa~·md~t. a emiltir 11/Wiices da rlividtt
publir:o interna até a impm·tanóff. de I. 800: OOOS, ]Jarn
1'/l.strrn· as despezas ('(}111. n rn·nltJ1Jrfll1/t1'71/l! drr.o l'sh·mlox di:
l' rro ri" !Jaflfi'Íf/· ,, Soln·,Jf..

0 Pre.::idcnte da Repub!ica dos .E~tados T!nidns riu Brasil.
J;;-,ando da autoriza!:ãO contida no art. H2 da lei n. 4.242, de
'I de janeiro do anuo proximo findo, e para execução do der~reto n.
i~crcla:

J ?i. fl73. rir 26 de nntubrn, fambem dn

~lllll'1

passado,

.\ri.. 1. • .Fica n ministro da Fnzenda a.ntnrizado a rmillir
'Hlnliec.-1 rla divida publirn interna da União. do vafnr tk
I :0110$ cada uma . .illros de rJ o/o. a<1 anno, aU• a importaneia rk
f • F fiO: CH10:;:. nanPl. para. al.tcnfler ;h fipqpt•zn~ nm1 o prolnn-·
.:;mwnfn tln.: P'fl'ad:>:> rlt' fel'l'o rle Baf.nrit(~ P f'obra!. ramal ti,.
'UtjlÍf'or:l. r:nlla til' fi!!Dr,fín flr Fortale7a·a P-llhl'af .. -l':l!ll:t! "''
-r·.',,

.\ri. :.'." Ht~Yogam ·H' a~ rlisposirõe~ f'lll contrariP.
n i o rk .Tanniro, 22 dl' marr,n dt• 1\l~?. f 11 f" .r a TnrlqH·ni•·Jwi:' ,. :li" da Hrpnhlirn.
EP!'I'.\1 :111 PERSÔi\.

Homcto Baptista.

r. ..ls
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DECRETO N. !5.406-

m:

2·2

oE I'>IAII.ÇO DK

19r22

J utot·i:a o conll·acto com. o Estado de Jlinus Gel'O.es para o
arrendamento da ,Viaç(ÍO Sul-Miru•i"rn c dá rmtm.s p1'o1'i-

dencins.
O Prt\~itlenLe •la HevuiJliea dos EsLaüus Uuidos Jo Brasil,
tlando el!Ill(lrimento ao que foi I'SLi,puladn na clausula [ das
que baixamm com o drcreto 11. l '1. 598 A dP 31 de dezembro
dl' H~2!Ci, que ref<ciudiu o runtraelo de ~ dn janeiro de 1910,
eelcbratlo entre o Gover11o tla União e a :mtiga Companhia
Viação Ferrea ::4apucahy. dPcrdo aquelle autot·izado pelos
dispositivos ns. V'IL XXVI " Xl~V do ar!. 5:~ da lni 1Hlmero a. 9911, de 5 de janeiro de 192U. decreta:
Art.igu uni cu. Fica autorizado o l'ontraeto com o Estado
tlc Minas Geram> para arrendamento das Pstradas dn ferro
que constihwm a rêde dr viação sul-mint\ira e para outras
provideneias temlentes a melhorar as eondições geraes dos
serviços da me,.:ma rêde de via~,;iío, tudo na nonformidade da;:>
clausulas que com m>LP. baixam, assignadas ]Jelo ministro de
Est.ado dP Viação e Obras l'uhlil•.as.
Rio de Janeiro, 22 de tnart.:o d1\ Hl::!::!, 101" da IndHpendencia r 34'' da fiepublica.
l<~!>ll'AC:!O PES!:!Ó.\.

J. Pii'CS do Jlio.
lloniel'll lla}Jiisfa.

Clausulas a que se refere o decreto n. 15.406, desta data
T
O oujecl.o do conl.t·aclo é o atTenuanwul.o ·da 1';1ue de viaPão feiTilll Hul-l\lineira. constituida das ,.:eguint.es linhas em
i.rafego ~~~~ propriedadn da União. " rlas qun a Pó'las ~r incorpomrem, sc.gundn o Llispo,ilo lllt elausnla H:
a)

Jinha-Lront~o

Campanha.

Alfnna.~

dP Cnt~t·it·o a 'l'uyuly. t'
r· Carmo da Caehrwira,

o~

~''Hll

raumes du

·'IV[) kilo-

melros;

lJ) linha. dP IPm;sa. 'l'I'P:-, no J<;slmlo do !tio tiP Janeiro,
ao rio Eleult~rio. nas <:lio\ i,;as dr• !\li nas -i~ f'. Paulo, eom 595 ki1omet.roH;
c) ramal de Jlit'llll!,:'Uinho ,, l'ara.isopuli,.;. t'.olll 5:! kilometrn!'

dt~

extensão.

f1

.\ réllr- l'ornw<la Jil'lt•:' ··~t rada:-c acitua deseri;pta,.;, eo111
•·sp!~Cil' dn snas dPfH'lldl'lWia;.;, inelnsiVP obras por t',{),llduir, pnraly~u.das ou não. qur· l.r•nham sià•_. approvndas por
decrel(t. fiea arn•tHiada au Estu.dn riP Nina~ Geraes por prazo
que se V(ml'erá em :H de drzrombro U(' 195U. r' que poderá ser
prorogad". lllf~diantP aeer'\l'(]n Pll!I'I: "" dnuc; Governos contradantes.
I.•Jda

AúTOI!J DO PODER UECU'l'IVO

Hs

§ 1." A ella se reunirão sob o mesmo regimen de arrendalllento e dopeis de coucluidos:
a) o ramal de Itajubá a Soledatle de ltajubá;
IJ) o trecho do ramal dP LruYras, entre Carmo da Cachoeira ~~ lJavras.
~ :!." i\ledianl.e aeeúrdo enlt·e o;~ conLraetantes, poder-se-Ita
lambem incorporai' á Estrada d1• Ferro Oeste de Minas l.odo o
ramal de Lavra", inelu~iYI' a ·pari e. ;wl 1Jalnwnl.1• ülll Lt•afego,
111encionada na clausula I, letra a.
~ ;{." :\ conl'lusão do !'am:.l dr~ HajuiJá a 8oleda,de d1~ Ha.iubá purlerú ser realizada pelo Estado de :\linas Geraes. precet'lcndn necessario ajusln Plll.r·1· 11s govP!'!lll~ da Uni::io ~' dn llli~,.;
JliO (Estado.
§ 4· O I recho du ramal dr· Lavras, qut• fica entre Carmo
da Cachoeira e a cidade de Lavras, será concluido pelo Estado
df} Minas Gcraes, mediante prévio ajustP t•nlrc o~ governos da
U11 i5 n " do me~mo Estado.
Ili
0

! 1 Estado de Mina,; Gentes f'iüa obrigado a realizar á :ma
r.usta. na ti J inhas em i.rafego, rnl'neionadas na clasula I, e para
nllaó', as obra" e acquis~ções de qtw l,rata a clausula V do der.reto n .. 1-1.598 A. de 31 de d.~zembrn de f 920, e a despender
para issr) alf; a quantia de quatorze rontos de réis, em média,
.por kilomrlru de l.oda a cxlens::in cnnsirlm·ada na referida
i'latJsttla l.
Paragraplto uniw. A' medida IJUC estas obras e acquisir:ões ~~~ 'fonmt realizaudu, ;-;erão feitas nás tomadas de contas
~.emestrae::; ao; verificaçõcf; P apur~çõcs das despezas correspondente.', quo figurarão em um mappa destinado a demonstrar o cumprimento que for sendo dado prlo arrendat.ario á
referida obriga(;ão.

IV

u~ ]Jt'a7.os para realizar;5o ria~ divr·rsas •JbJ·as, e amJuisi,cõe,;,
a. que a Ilude n elausula precedente. euu Lar-se-hão. em cada
r~aso, da data Pm (]UC o Govr,rno Federal approvar o,; respectivos planns I' urt:.anwnlos, drwt•ndu. drnl r11 riu seis mrezes da.
a~signatura rlo contracto, ser :~.prese:nl.ado 11 plano gpral e orr;amenlo de lodos os melhoramentos, cuja execução o arrendalario realizará dentro dos tre~ prinwiro;; annlls. a partir da
dita asl'lignal.nrn, salvo prorogaçãn r·oncrdirla pelo novP!'Illl
Fedel'al.
,

l'llr· .~t·tJI•I~.,Irt'.' Vl'tH~ilill;-; ~~

rkui.J·o d11~ pt·imciruf' trinta dia'-'
!-legni r· em ao r>neenarnnnf o rla t•esptJr~l iv a. l.urnada rk
eonta!". o IE!"Iarlo de Minac; rontrihuirá ("Oill a imporlancia corI'C'S[Jlltlili•llll' :í mctadl' da reeeila liquida vPrificnrln. proYPniPnlt• rl;; rr~de ::~rrr>ndRda (cl::~usuln TV dn rlerretn rt. J.l,:;gs A.
t!P :11 de dl'zmn!Jr·o de 1!1201, tWJI.adc qur nãn poder(t ~Pt' infrl'ior a :JOO :000~. :<alvo o ca,.,rr rk dPJWcssão "ensiY1~l da r·nr11dl.a
hrula. Plll virliuiP rla qual t.oda J'PJJda liquida ·fiqUf! :ttni':r• df~
600 :·!~00~. l'illl.tora rignro~alllenl.n aprPeincla' as dP~fiPZ:J
dr·
ruslcio.
rpw

;;p

.ue
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VI

As tomadas de contas serão feitas semestralmente, pel}~
fórma estabelecida nas leis. regulam ... ·üos e instrucções r.m
vigor.
Será applicado processo identico ao adoplado para as estradas de ferro que tcem garantia de juros, cn~quanto não
baixarem normas especiaes para as que se acham arrendadas.
.
§ 1.• As contas terão ue ser prestadas nas datas fixada ..;
nos regulamentos ou instrur,~ões do Governo FederaL salv•J
· easo de força maior, a Juizo de~ te.
§ 2. o O arrendatario organizar{t mensalmente, segundo
modelos furneeidos pela Inspcctoria ForfcJ·nl das Estradas, o
im·entarin das âespezas de en:Jtcio, r• o sullmet.trrá á fiscalização dentro dei menor prazo poqsivrl acompanhado dos documcntm; comprobatorios, deYidamrmte classificados por divisão dr scryiço; e, bem as~im. u. demonsfrarão da receita
arrecadada, competentemenff) ~' 1 nrir1arla pPlo quadro completo da renda rias esta~õr•s _
YII

Para os effeit.os do contracto de arrendamento, serAo considerados:
to, como capital:
a) as despezas de applicaçfio exclusiva IWS mehoramen-

tos a que se refere a clausula III, cornpular'a~ em moeda nacional corrente e á vista de todos os docum~ntos comprobatorios, opportunamente r·xhil•irlnc; r•m procest;o de tomada de
contns regular;
b) outras despezns que o Govenw Federal autorizar por
esta conta, depois de esgotado o fundo esw;cialmente destinado aos melhoramentos acima indif'ados.
2", como receif.a bruta:
A somma, sem excepção algnma, de tndas as rendas ordinarias, extraordinarias e •wentuacs. arrecadadas pelo arrendatario c proYeniento do trafr.g-o das estradas arrendadas.
rle accôrdo r.om a clnu:<IJ!a I\' rf'l drcrdo n. 14-fiUS A. de 31
dc dezembro de 19~0.
Para~rapho uni co. P<1ra os effeitos des~r· numero. cnnsideram-Ee as rendas aner~a•Jar1as dr! 'd!:: fl!l~ hajam sido emittidos bil<hetes ou passes d·~ via ;;,.n! (~R c tirada ..; as notas r! e exper:li~;1io das merradoria' f'· outra,; r:lasge~ rJ,) tran~portes, salvo
O!! casos rlf" restituição lrgifima.

3° como despezas d" custeh:
a) <J.s relr:th·as an Jli'S5fW I ·~ matrriaes dos servi('.os de

trafego da rêde,! inclusive r·om;')l'\ ar: :in orrlin~l'ia e extraordinarirr da linha e sua~õ ohras de arre: dos edifícios e dependencias, dos machinismos e uf.ensilios ou ferramentas das ofíicinas e das turmas, e do material rodante;
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b) as proprias de seguros r de accidentes nas estradas;
f.amLem as . lc indemnizações provenientes de rouhos e inceadios ou avarias e destruições quaesquer, quar.do ficar provado
:í fiscaliznção que os damnos não ~e deveram â incuria da
administração das estrad:ts;
c) as resultantes de amplia1:.0es e alterações em edifioios
nu dPpendenrias, as de prolon<ramentos de desvios. postos de
nmbarqur rlc animaes e. t>m p-era!. af: d~> obras novas de pequeno cl'sto. quando autnl'izadns peln Governo Fedrral por
;·on!a do rusl f> i o.
.
Parag-rnnho uniro.. Snrão rxprr.:;~amente P'IClniclos do
('llslrio os cnrar!!os de OTH·rarõPs finaneeiras que o nrrendaf.:~rio tiv"r. porventura, rlf' r~':1lin1r. rmbora para nffender a
df'spe7as proprias da rMe.
~·.

como renrla liquida:
entre a r1"?e!fa hrl'f.a e a~ de~pezas de
('ll~teio aug-mrntada~ da rn1ofn tlfl fisraliznção, q11P fir.urarã
r11mo despeza accessoria 1lr rustrio semestral.
A rlifff>rrnr:a

VIII
O nrrPnflnfario aprrSf'n{aT·(l rlPntro tlo fli'Íml'iro trimesfrf' de snn nrtminislrariio, 11m plano "'f'.ral rte rcvi!'liio das tarifa~ ria r•1rln ,, nm rll'o:pr>fq dr> nnntiro
rio nes'lonl. Desf.n
fJllnrlro cnn<::tnrá a fahP-lla dP. vP-nr~imntos do PI'!"'!Oal, onrle. em
r·nlmnnns di~f incf as, fiJmrariio o rtmx:imo P o mini mo rlns venI'Ímf'nr.n.~ dinrias e Ralarioc; proprio~
rlr cnrh rafrg-o!'ia de
•·mprr!!ado~.
!I 1.• fionlinn:1m a fpr· nnpTicnc'ío na rliln rf:nP. o re~:mla
mrmlo ne tmnsrorfP-~ r aR insfrnrrÕf''! f!r !'r•rvir,oc; fe!rf(ranhico.
!!111' hahnrnm com o rterrrto n. 10.204. r! r :m r! e a h ri! rln
Hl1:l. ~11• 1 Rrrrm por outras legalmrntf' ~mb"tifuidas.
~ '!." O .plano g"P.ral rim~ novac; tarifas Sf'rá ser:rnido de um
;Jpanh:~nn rl~c; rlisposirões rlP-SSI' T'P.<~'t!lamPnfo. n•1e nrrcisem ~e
H'r r"dnrf'cidas on alteraria~. '):\T'a mPihnr aclnpfnf'ão á r~de
n.rrf'm~nrin. c de nma r•evisãn rla panb df'
classificar,fio das
mcrcnriorins.
IX

.As estrartas arrendadas, com todo o ~en mafprinl fixo e
rnrlanfe. erlifirios e mai~ rlepenrlenflhs. serilo rnfreg-uee ao arrrnrlafnrio pf'lo invrnfnrio qnr t.iv'lr "ido org-anizado no acto
rff' rrr~>him~>nto definitivo das mrsmns.
O arrrnrTrtf~rio manter:\ Pm .ih ;>~se invPnf.aT'io. ao Qn,al
E~'riio arrrr~f'rnt:Jrlnc; oc; lwns ~ nf.ilitlnrlf'~ ri" tmla.
a rsper.H',
iTllP fn,·rm inrnrporado,; :1. r•~tir. pn r a n~ rffpifos rlo :lrT'f'THln:nr>nt.n.
T<inrln rsfP. ac; estrarlns rln f'Prrn "f'T'i'ín rl'r-fitnirlns á TTnião
prln clif•l invprfnrio. rnm ns mnrlif•r>'lr'Õf'~ por fl11P tivm·em
!•'!PS"dn rl"r:mff\ n yigrnrin do ronfr·~f'h r Plll hom 1·~fnrlo rl11
~•ono.rrynr>:Í'l. PnT' rlln. fmnhf'm !'Ir ""'"''(!'[ll'iin a~ mPsmas es~
frarhs. nó rnso rle sP.rflm lrmpor::~ri:~mrnte occnnnclas pelo Govemo Fct:lcrnl, nos termoR da clau::~ula que se segue.
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X

O Governo Federal poderá occnpar temporariamente as
egtradas, de conformidade com a l.~i e no!l casos por ella previstos.
·
Nesta hypothese, pagará a(J a!'rendatario uma indemnizacão 1gual á metade da renda liquida média dos períodos
correspondentes no quinquenio pr~cedenle á occupação; ou
nos annos anteriores, caso ainda não haja decorrido um quinqueniu; -ou á metade da renda liqnida médía nos mezes anteriores, caso não haja decorrido nm anno.
XT
O arrendatario goz~rá das sPguintel'l concessões:
a) direito de desapropriação, na fórma da legislação em
vigor, dos terrenos e bemfeitorias necessarios para os servi•:os qu':l tiver de executar, merliant.P project.os approvados pelo
Governo Federal;
b) isenção de direitos aduaneiros jlar~- os materiaes destinados ás estradas arrendada~. P da obrigação de prestar cau~)ão pelo contracto. (art.. 22. rla !Pi r1. lt. 440, de 31 de dezêmbro de 1921).
X!"

Na vig8ncia do conlraclu. ningnem poderá explorar outras linhaR ferreaR dentro de uma •,ona de dez kilometro~
para cada lado P na mPRma dirPcç:\;J .las l'f'tradas de rêde. Tal
nrohibição não exclue o direilo de uma estrada de ferro atra~
VPSSar a zona garant.itla. l'ontanl.o 'fl!P d~ntro della niio receba
·lespachos nrm passageiros. Pllf r· r• rtnas lnl'al idades ~~rvirlas
rlirectamenl.n pelas duas P<'l radns.
§ 1." Fica entendido qur n wivilr~·ir• não ahranf'r a zona
.rrbana daR cidadPS. e villas.
§ 2:" O Governo Federal, observado o disposto na legislat;ão gPral, poderá ronredPr ramae~ nn desvios para uso partiecllar, que partam daR PS!a~íies ou clr qunlquer ponto das linhas
arrendadas. Jrs.de qur o~ ini.Prr~sarloR c;e sujeitam ás medida"
de segurança impostas pelo arrPrHlal ario P sem prPjuizo destn.
ua ronforrnirladr nas in~frm·çõPs qnP para o pffpito yigorare-m.

XHT
O arrendal.arin nbriga-sp a ~nmprir a~ di~posiçõrs do rP .
gulamento rle 26 do abril ele 18:17. e bem assim, quaesquer·
outras que forem adaptadas para fiscalizaç5o, seguarnca e policia das est.rarla;; de fPr'rn. rnna YPz qnr· não ron!rririPrn a~
f'.fansnla•;; rlo ronfraP.fn.
\TY

O arTl•ndatarin fiea nhri!::ruln a conSPl'\Ta com ruidado,
durante o. arrcndamentn. I :n1!n a~ l'inha~ P lo da a. especie dP
dcpendencHts. que _mairfer:l em f1'iad'? dP preenchfirem perfeitamente os SflllS fm~. como r1 mater1al rodante eTo das offieinas e diversos, sob pena do ser a consrrvação feita pelo GoVPrno Fl'deral. á custa elo :urrndatario.

XV
Pelos preQos fixados na<~ t.arifas que vigorarem, o arrendalario será obrigado a transportar com exact.idão, cuidado e
presteza, as mercadflrias de qualquer natureza, os passa~iros
ti suas IJ.agagen,;: os animaeg domestiros ou out.ro~ rcr.r>bidos a
dPspnrho P os valorr>s flllP lhr for.flm ronfiarlfl'!'; .
.\VJ

O arrendalarin pnrterá baixai' as tarifa,;; appi'OVadas, parr·inl nu totahm~ntP. mas rin modo geral n sem cxr\cpcão alguma.
§ 1." Esta baixa Lln prPçM ~P far:í pffeef iva mediante previ o arc•!rdo com a In<;ped.oria Federal rias Frslradas, sendo o
pnhlico avisado pm· uwio dP annuncios affixarlos naR e~tnções
P public-adM 11:1 imprPnsa. !'0111 anlr<'Pdrnrin. prlo nwnn~. de
.-1 ít o dias.
§ 2." Prri~cdcndo seieneia do facto :'t fiscalização e aviso
ao publico; conforme prescreve o § t•. os preços. a<;-<~im reduzidos, poderão srr elevados. nnnr·n. prwl'm. :wima rlo fltlP Pram
antrfl rir sr dar a rrdnr.çãn.

xvn
O nrrrnrlaf ar in ohriga-s~ a I runs portar gr·aiu itamenlf':
a) 11 prssoal

:Hlminislmtivn nu

fise-al das

f'strndas

n

nbjP.elo~ fran~pnrlarln" Plll sPr·vi\~•'
dn pc;frnrla •. d:1 riseali-~:lt;iin:
IJ) a~ malns Llo Cot'l'f'io f' "~'11" l'tmrl.nr1or'~"· o pessoal r
HtaiPrial Üf'slinado~ ao l"f'rviro das linhas ldegraphica<; da
União. r qnnrsqnrt· f'Ommas df' rlinheim pPrlrnrrntf's :10 Tlw-

·"nm·o Naeional ou ao Estado rlr Minas:
'~) os colonns immigmntrs, asç;im t'Pconlwr~irlos officialnH'IliP. ~u·as haglag-Pn". fprramrnta~. Hlrnl'lilins f' inc;trumnn111.~ :u::ril'olas:
tl'• a.~ srmPnlr.". o~ adubos f'himir.os r as plantas. enviada." pM SO!'iPdarlPs agrícolas. para srwem j!'rotuitmnrmt.P dislrihu idos pelos lavradores. P ns animans rcproduct.orrs c a rI igos da indust.rin na r ionnl. r!Pst in:Hlos n Pxpnsi('ÕPs- !"Pirns. rlr
iniPrP~sP pnbliro.
~Priin

lransportaclo" eom abatimento rln riO rfr

n) as munições rlP gnerra, forças militnrPs

P

rP~prctivns

quando em <:Prviço publico:
b) as aufnridarlPs .. Psrolfa;.; polir.iaPs P "uns ha~agPns.
quando rm rliligr.neia:
r) os gnnrros dr. qualqtH'I' nalut·rza enviados ]Wln Govr>rno
da. Onião 011 dos Estado~. para .~occorro~ pnhlicos. lwm como
os mntNiars dm;f.inados a ohras pnblieas do aguas c c!'lgotos.
nu a im:lallaçõr~ hydro-Plrrtrira". dP applirn.;ã.o a Qualquer
da;- inrlns!l'ia' a~T·iro1.a. Tllillr>ÍT'a ,. p.tqnrti, I'Palizadas pPlos
poriPT'f'~ pnbl ir o~.
Todu;; o~ ma i;.; tran~1'nrl rs. quando c·onceditlo~ :í. r·equi~icão flo GoYerno Federal on C'stadual.
terãn o abntimrnto
de 15 %.
·
}HI~agrns.
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Paragrapho uni co. .Fóra d(Js easos a.qui previstos e dos
nonstantc::; do regulamento d,, transporte~. não será concedido
tr·ansportc gratuito nr>rn reduzido. quPT' a passageiros, qllrr
a

rfp~.:parho~

dr ,ynnll'{lli>t'

"~pl'ctf>.

XYrrT
() :trn·ndatari,, ~<hrtt.:a 'C a adl11i!lit· P uwnll'r lraft'!.in
nrnln11 dt· pils.~a~Plr·o~. rlwrcadori<1, ,. \dtienlos com a.~ ''!llprP'IllS u•~ viaÇflO Ü)l'l'l';l r• f111\'iaJ ;1 <!1H' fi)!' appJi-::avel, SCHUU
as re;;peetivas bases e ,.,,n,Jir·'í"" Jli'"Vi:'nncntG approvaria'l p('lo
Governo Ff'dernl.
XI.X

O arrcndatal'io, ~~m t.urln fllH' ftH' T'<•ferentc ao cnntracto,
fica sujeito á fiscalização rln r1ov,•rnn Fcdf'ral. que a cxnrccr:l de conformídailf' l'Om a lt·~·iRla!'ão romnelf'nlf', por infermPrlio f! a Tn~rrrtoria FcdNal rl~!" 1~·'1 ra·b~ " rir• oPf ro<~
funccionnrir·~ ou f'W{I'llhPiJ'flS fJill' dP~Í;!IHll' fl"l':t 1.:1.1 r;~'l. A
t.ndns I'IIP$', purtt n hnm rif'st·mrrmdrn f!~~ su:1~ fll\[f'f:;"ín~. '' ar·renrlntario proporl\Ín!lnr{t a" f:ldlirladt•s P frnn<pot·]ps nN'PS!'arins, a jJrizo do rhf'fP da fi.~cnlizar,fin ]pr:ll. Eqf,. fpo·{l torla~
as r~'f?a]ia~ dr\ tran~pnrf" <11lf' r'iill]H•n•nJ :'1 admini~lr·:~r;i\•1 sn-

. ywrrnr rfa Estr~tla.
J>ar·agTaphn nnit'll. Fm <'a'" dl' d<'st•an·il:uJIPrtfo ''11 ael'idl'rJI<: no~ lrPJJS nu na linhn. 0 :ll'~'~'nrlnlario n"\'PT:í rlar i•n-

rnPdiatamente. t•onht't'imcnfn dn fado ao <'ll,!!'C'llhciro fi~eal da
secção inff'rrs.'lada, l' far,ilitnr Jt,,. n~ rnrios dr• fran-=;porlc ::to
local, afim de que o mesmo engenJ,,•iro pn~sa ajni7ar dn-; ('al!~ac; qn1• provrwararn a Ol'rurrr·neia.

XX
O ar·rendatarlll concorrer:i annna Jmçmle para as deSfJP.r.a~
rio fisoaliza.cllo com a. quanl.ia f!f' &():OOOill. que 11erã recolhida
ao Th(•!Hluro Nacion:ll, nm
ObSPrVnrfo

O flj~po~fO 1111

11.

prr~tar,i'ífls ~Pm<>st.T·aes

arlmmtadn".

·1. da f'lall:'ll!)1\ VTJ.

\X[

nr·•i•TH]:!Icor'in pondif11i•ln r•!ll l11f'orn. ins" }1!1'1'. p,
i~~o. a1• p:w:•m••nf(l dns i11rr" d" \1 <'/c no aunn.
:--li f);Jf) TJ.:~lar-. rft .. dT'fl dP fl'iP'~· rli:1:..: j!'l•~ fr~ 1 niH):l'.à di~ ("t)nfn..;. ()
tTIJI' f',,,: dP\·idn :·, F:nPIId:J Naf'i'"''ll r·••nrn pi'PÇo du aiTCrHlallJI'llin. no~ f,.rmnR ria clansula V. '"' -.i niiro pag-ar. ,Jp,nfrn doe
rrimr.ll"!l dl't. dia~ riP cada '•Hrtfl"'''''· ~' •f'l••f:l~ dP fi<walinlt;ão. r]r· qll(· trata a l'lnn,;nla 11.nf,.ri"~
F'il'ar:\ "

nhrill'ndo. 11111'
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XXH

O anendatart" nbriga-st·:
!" --- A exhihir á fiscalização. s1•mpre que fól' preciso. :\
juir.o desta, os livros ·de cscripta ,. todo~ lJS pormenores do
nw\imenfo fina.ncciro da n~de;
'!" -· :\ prPstar t1Jdas a~ infnJ'lli~IIJ•"~ c- '''dae.-~ciment.o~,
welu~iv·~ os dmnentos eslatislieos. tJU~ sobre " trafego e, em
~teral, sobr•• IJUalqnm· spn·i~o da r(,dr. fnrem reclamados pelll
fisralizar:fln nJ•rlin:~ria "ll 1·\1 rn•1rtlinal'i:l. Jllll' pari•• do Governn
f-'Pi!PI'al:
:1·•
.\ ••ntrngar a[,·· 11 fim do !JI'ÍllH irn l!'lllle,lrr de cuda.
atm•• \llll J•elal.orir.l .elo a11no antet·inr, aCtlllllJ'Hl!Jado d:~ P"taListiea dP lndos m' der,m·taiiJPnlo;., dr serviço, ~egundo <lt; queslionario~ P t)nfJ·as f1írmula~ da fnspeeti•J·ia F'·~d.~ral da'( F.sf radas.

XXTTJ
SnJv,, t'asn d,, ennveniu aju~tado JHlt';l arrer:tdac~:1o de
f'in~ :-:1•melliante:-:. (\ verl:HI" ao arTPnr:latnJ:io dar
:"' p,•,.,. >:Ji 'f'l:tlrJII'''' ft:c:c·r:ií" .t·<lranlla n•" ,,.,.,.i,·n,; da n~intpo;;fn-: o11

lt':lll:t.
.
l'ar:tl!T:1Jlh" llltieu. :'\Pnhnnl Plli(IJ'c\gadu da Pst.rada. ditT,., :!llwnl•· utt P"l' inf.pr·posta pessoa, podct·:í cumnH•reiar ou
••:<\piorar indn<lrialmPnfl' qualrptPr produrfrl por dia lr:m~1li t f' t ~ ~~~~ I .
~

XXJV
\'o casu tlc desacel)nlo enLrf\ o Gnvnrnn .Ferler;d e o Eo:;l.arln de Mina~ c:Prar". :t rpspeito de intellig·pnr:ia dl' rnntraeto.
sc•!'ÚI• non,eadll:-: dou:-: arbitro!; para dicidirem 11:1 especie.
HavPntl" divc·rgenc\ia enf r e elle~. a rp tl'"liín <r•I"Í <n!Jnwtt tria a
'tnt \l'f'l·••iro arbilnl-rif~"r'mpaf.arlnr.

XXV
O Gnver·no Federal poderá declarar o eontrar,to caduco,
drwer twnhuma indrmnizaçãn ao arrend::~brio. ,, rrscin·lil-n d<' rl••no rlirril.n, indeywndcmt.e de interpP!l:'r::í" PU :-tc~fí.,.
jlldirial. :-::. além ·rito r:asn di'\ qne trata a el~tll<:nla ;..•·gniufi'. a
ri'd". n•1 rodn 1111 c•tn p!i!'le. drixaJ· dr '\!~r fr;Jfl'::::Jda por mais
•I• tflJ;llZt' di:1~. !'\CI·pfn t·a~os r[c) fnl'f;a maior, Pllf rp n~ qnaes

S!'Jll

... i

1

('(r!rlj!' t'!:Pild~Hll

'·' IJ!'Cf~ll

a.:: f1RT'f'tft'S <Jp np( 1 !'Ul'fq<!.

Oi!

~j

rtfifl

f"t l' ))ag·1_,
1

dr· Hrt'!'!ldamenfn denfro de seis tnf'Zf):-; r{t•p-IÍS de ~X
nirafin r prazo fixado na f'lausula V, e. bem :~'c:im. T--: nnnbc;
de· fi"C:Jiizar;ão dP qne trata a clausula XX.

XXVI
Sl'mprc qur o Oow•t·nn Ft'dPI'UI I'Jltenrler. mnndat·ií extr ninspcccionar " ~·~fadn dn;; linha;;. ~nac: drpPndPtH'ins ~' ,·, mntm·ial I'Oihn(r>.
O l'l'fll'l'~r>til:mfl· dr• l:nvPrno fêpdnr:tl .~Pr·{i aenntpantmdo
}•elo dn :11rnndatarin I' amho;: ,~,·.nlhr>T'iín rtr~rtt' logo um des~~mpatador. dPeiliindo ll"" ~orl1•, 1~nlr~' os rfons llOmrs !ndicadns. nn: )lr>lo I'Pfli'I'."Pill.an!P do Cl0\1'1'1111 Fedrr:il " onfrn pr>l1•
de. arr'P!Hialario. I'U'fin nãn dtc~nt>m a :wr.,)rdo.
ordinari~mPniP

Dnc;sa iuspflc(}ão

la\T:tr-s1~-ha

um Il'rmo n" qua 1

':P

eon-

o-: sPrvir:ns pr~~et:"oc; fHtra a hoa ~~.on:-:t>l'V'H:ãn <1:1:-: linha.~
I' l'CguJat•idadP dn frafcgo, hPI11 ('111110 110' fll''lZII< ('lll fJUf> f.af'~
-.Prviço.-: drvarn "r r rrnl izarl0s.
O :H·r·cndal.ario fira obrigado a dar mllnprimenl.o ao quPJ
11,,. t'1!1 ;jp(r·rminado nP;:sp fer·nu•. no;: prazo-; r.<-:l.atnid•l'-'. !';ão
1' fazPmin. !lfi\'OC: prazos .~Prão marcados pelo Govrrno Ff'dlélral; a falta .de cumprinwnto drntro dcstP~ ultimo~ prazo~.
darrí logm· :í declarar;fir• <1:1 ··:Hinr·idadP dn ,•nniT':H'fo. nm trr'-Í~.mcm

1110'-

dn

,·Jan~uln

XXY.

.\XVTJ
Si o :trTcmlaLario nfín t'llmprir os p1·nwr-: a f!UP. .'-P J'(~fPI'•'
l'nt1t'.('J'TIP :í nprí'srntaçãr1 dr~ plnJrns e ort;:tlllPn!.os. conw llfl qu•· rP~prita :\ ~'t'ali7:tt:ão dr nhrn~
P foriH'!I'ÍmPn!os. novo,; pr·aztl" ~pr•fín rnarf'arln~ peln fl0vern"
Fl'flí'rnl. _\ falta dt> :1bsr•r·varwia dí'sfrs d;•fprminar:í igualmen1 P a l'f'fW ic:ão do r·onf r~wr 11. ;.;alv••. •·asr 1 rf,. forç~ maiiw. a
jqjzr· rlo Onví'l'!lll 1-'<'dl'l':ll. I' illdPfli'IHIPIII<' d1• iJJII'I']IPII:ll'fin 1111
:ll'r~fío j11diri~ l.

:1 e!ansula IY. tanto nn qtw

:\XVI 11

O ,·;o\'ül'lll 1 do 1'::-;l ado rJ,. '\I i na ,.o ( ;,,l':t• ·" •1omcar·:í dt.'irl1•
lllll reprrsrntanlP ptll'a I'P-:nlvPr 1'11111 " ela 1'niiin lodfl-;
"" n«sllnlpln~ rrlnfi\'11' :'1 PXI'f'lll'iin dr·-.f•· r·nnfr:1rto.

lopn

\\1\'

o (oOVI'I'I111 Federal rlPr. i di r:í ·'ohn• 11 :l()l'fl\'(' i ta lllí'll f (l dll:-;
prcdio;; innnqJn!'ado;: an proprin aiTI'tHlnrb f' PXisfcnl()s em
,_:ruzeiro para, :\ "ua r•fwolha. in,..fallar r •.~ ""''''il:n': da fiscalt·zação nos que forrm pt'l'l'iso~. ;:.pm prcjuizo fl::\,: installaçõ'~'
rfp srrvi~n" aetuaPs. clP~rlr qt!P ~r· transfira para 3f!llí'lla cir!:1d•·
:1

-:NIP 1lo

()

rli~l!'if'!o.

I'IIJ!\1':\I'fil

Ft•llr>l'al.

a qll•' :1 Jl,'•dr·

11ii11 d:í

iii~:IJ'

:1

~ui

\li111'Ír:1 p-:!:í ..;lJjPif:l.

rlf''J>I'?:\

:1

1':11'~11

;]11

(;1)\'I:J!lll

ACT<lB D~ PODF..R EXECtYI'IVÔ

]}}<:JCR.BTO N. 15.,í0i

-OK

'?t2

DE MARÇO DE

1\122

}JI!I' 18 (rie::.oito · JIW::.es. o JI!'U~O Jifll'a n Esll·ada il•~
/<'enn Soi'Oco.baua r:OIISfl'!til' um er/.i[ir·in rleslinarlo li rs-

T'i'tli'0(/11.

trrri'io de '<Cr•Ntllt~il'll ('esl!!'». sil11111l11 11" /;i/nn/1'11'11 1~0. rio
J'IIJIIII/ d·· TillfHJ'!f.

O 1' l'P" idt~n! ,. da JlPpuhl ica IIns F~.-d a do~ I !n idos do Bras i I,
altcndr·ndo ar• qw• r·PqUPl'Pll a. K·dracia {i" FPrr·n Sonl('abana, ,.
dP ac'l'rirrln t'tllll as inf.ol'llNH;ií".' Jll't•-darla~ p•·la lnsp•·t·l.nria FP-

dn:ll

du~

p;,l •·alia~.

,~,,.,.,.,a:

Arltgo uni'~"· Fit'n prnJ·nga,!rt por IS , dr;-:nilfl) lllt:Zf'~. "
pr·a,.o rnat'l'arl" no :u·l. :: .. 1], ,J,•l'J'dn IJ. I í. :?0:-i. r!P ;-, dP .i unho
{''' t ~1'2.0. para a l·:~trada dP F\'ITo :-:iiii'IW:tb:ma l'<lll~lrni1· 11 Pllificio dPst!llado :·, l.'sl.ac;iío dP «Ct>i'lfli<'ÍJ':I Ci•-'fll'.·, ~iluarla 1111 kiJmuetru ·h'·:~. d<t ramal dt• Tibap.y.
Rirt dt' .Janeiro.;!'! ck rnnrrn d•· l~l:!ê.
ctenl'ia •· :1!" da Republira.

.T.

IÜI' •la lnii••JWII-

l'ir·r·s tlu

Hiu.

1' ,.,,,.O!Jfl

,,,,; .'10 de tr.ln·ii tio I'UI'J't'llf,• lllli!o o p!'n:., l!WI'co.dâ
ptll'a 11. ('rl!ilflll<f/IÍI' ,i,•s l'hr•!uillg t/1• /?1'1' 1-'r;lii'I'IIH.t dl' /.'Ji,'st
/ti'<;Sifi,•ll rl-JI!'f'SI'IIflll' <1.\' ]llflnla.l' ,. lil't'fllll•'llfos J!IIJ'o 11 r·onr·iltStÍ(I !In 1'0111111 ,Ir• /ht.llt/l'i/'11 rf,• .1/1'//o " /l;·ol!ls. tfu f<7.~

/1'11fio tf,· f',.n·o

1'1'11/i·lll

tia No/rio.

O l'rr.si!lrnfP tia RApt1blie:1 fl,,.· l·~~latf,s l'nid"" d11 Brasil.
:!llf'tJdPtlfl<t ao qnr r·Pqtli'l'f'll a C11mpagni•• dr' Clli'JliÍII" dl' FPI'
h'•d(•raux dP l'E~! Br·,;~ilil'u, l'flll~ll·ttelnra ,. aJTt•nda!aria da ..;
,.,lradns r!P [PJTII i'Pri<'rn••.; d11,; l•~sladoó' dn Bahia. ~r·rgipP P
l!fli't.f' •. 1,. i\linus Ul'l':tP.". l'lllll'nl'lll!' r~outJ·arlo cclebt•atln Plll virludc do dct•ret.ll 1\, 1 ·,.,O ()f( (jp I!) dP fi'H'I'Piro df' Hl2(1, r lll'
arri'rdn r.<llll a:-: iuformtu:fll'" )li'<''' n<la~ pPla hl'llf'<'lori:l FP,J,rral das It;st.rada.;. r!Perrra:
,\ri ign nnico. Fica prorog-arlo até 30 1lP ah1·il <111 eoneni.P
:·11no 11 111'azo marcado na el:m,;ula 40. alinl'a q, do l'onlr:wto a
tjtlf' ,,. rcferr o .dPCI'Pfn 11. 1 'dliiS. rlP I !I r!n t'evPrrir•t de l920.
pma. :1 C<llllpal-!niP rJ,·~ ClH'IJ!i< _, d•· J<'Pr F1'rlrramx dP J'l~st. Brr'~ilir•n :qli'P"f'llfar a~ planla"
fli'f!UIIH'IIfo;; para a ,·.nnl'lu:-:ii•>
•l•1 raDial do Ra11d"ira. dP ~lei I•' a nrnl n~. •la. E~ I mdn <11' F1~rro
r:Pnlr·al da Hahi:1. a" qnal se 1'<'[1"rl:1 a f'i:tu~nln :l\1. ~ '".ali' H':J / d" IIIC'tll: ionad" f'r1nl.!·:u·t n.
Ilir• d1• .TanPil'll, ;!:! rk 1\1:11'1:" dr• t\1·;·;. 1111" da !nd••JH'Il·dPHein f' :J.í" •la RPpnblir:l.

J. l'iti'S du lliu.

DECRETO N. i5.4lô- D~~ 27 DE MARÇO DE 1922
Ahre ao llfinistcrio da Fazenda o credito de 2.20:000$. fiara
t~m emprestimo P-m. dinhdro, destinado ao final pagamento da constrvcfãO do quattel da 2• linha do E.rer-

l'ito. no Estado du Rio d•· Jaul'il'o.

.

•

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contirln no cter·reto legislativo n. 4. 278,
do 2 de junho do anno proximo passado, resolve abrir ao
Ministerio da Fazenda 0 credito de 220 :OO{)$, para um emprestimo nm dinheiro. 'GI'stinad0 ao finnl pagamento da construcção do quartel da 2• linha do Exercito, no Estado do Rio
do Janeiro, devendo a Directorin. do 'Patrimonio Nacional inscrevel-o como proprio nacional. O referido emprestimo será
pago no fim de cinco annos.
'
Rio de Janeiro, 22 de rr.arço de 1922, lOto da Indf'Pf'Tldencia. e 34• da Republica.
EPITACIO PESSOA.

Homero Baptista.

DECRETO N. 15.110 --

DF. ?~ DE

MAnço

DF.

1922

Ele1'n ri r·oteqoria rll' rmhni.r:mfn n J•r·m·,,~rm.lnflio diplomnfit"a
rio flmsil nos Esfwlos Unidos Mc.?·icnnos

O Presidente da Rrpnhlira d''" F:sfarlos TTnidos do Brasil,
nsando da antnr·izarão r·nnfirla no der.rcfo Jrg-islnli\'o n. 4 .156,
rj~'1fl dr Olltubro de f!J20, decreta:
Art. t .o Firn rlrYad:l á P:t{rg-oria de nmha!xada a repre- ·
sentação rliplomaf.ira rlo nrasil nn." F,~tarlo!" TTnit!os 1\frxJcanós. com a srguintr dofrrpfín rrnmnl. em onro: l'encimrntos do
ambai:rarfm·: ordenado, ·12:000$: ~ratifirnçfio. 6:000$ n representação, 1O :000$: para alngurl de chnn~rllarin. 5 :000~ o
para rxpndirnt.e, f :000$000.
·
Art. .2. • ReYogam-sr as disposições r~m contrario.
Rio de Janeiro, :!:l do março de 1922, 101<> rla In!lrrHmMnrin r :lljn da Rnpuhlicn.
EPIT.\CJO PEASÔA.

A ZP-tJedn Marqfi.P..f.

D~CRETO

N. Hi. H 1 --

n~ ?:~ DE

:--rAnGo

nE

1!)22

P11hfira n dhP.úio dn T,rffnnin ri f:nm·enriío dr~ Bru:re/log 11111'a
a f11thlicar;:ao de tm·i(as adurrneiras
O Prr>sid"nfr da Hpnnltlir•fl doe; F,~!r>rb'; Pnir!n~ rio H1·a~il

faz pnblica a adhr>sno ;h J>Urmh ií Cnnvr•rwfto Tntm·naeional. concluída rm BnJXellns a ~, dr• ;ulhn de !R90, para a puhliraçíio de tarifas adnanr>iT'fl!'l. cnnfm·n•P cmnrnnnicou ao Ministci-io da.; ltelaeõr>s E'ttrriot'"" a F.n 1 b:tix:"h da Relgica

~CTOS DO PODJm EXECUTIVO
.

U!a

I

· nesta Capital, por nota de i6 do corrente, cuja traducçlo of. ficial acompall'ha este decreto .
, .
Rio de Janeiro, 23 de março de i922, 101° da Indepen' . dencia e 34o da Republica.

1

EPITACIO PESSOA.

Azevedo Marques.·
Traducção:
Embaixada da Belgica - N. 46-í -·- Rio de Janeiro, 1& de
março de 192~.
Senhor 1\linistro.
A Lcftonia notificou ao governo ,do Rri, Me11 Augusto l-'ioLerano, a sua adh6sfio á Convenção Intemarional, concluida
em Bruxellas a f) de ,Jill'hn dr t 8!.'0, para a pu h! iração das taf i rifas aduaneiras.
De conformidade com o art. H da referida Convenção,
recebi orc1em c tenho a honra de levar e::sn adhesão ao conhecimento do Governo dos Estados Unidos do Brasil, que faz
parte da União Internacional das Tarifas.
Aproveito esta occasião, Senhor Ministro, par·a renovar a
Vossa Excellencia as seguranças da minha mui alta consideraçã<J.

(Asso.) BAP.ÃO FALLON.
A Sua Excellencia o Senhor de Azevedo Marques, Ministro das fielações Exteriores dos Estados Unidos do Brasil, Rio
do .TanPiro.
f >Ji;CfiETO N. Hí. 4i2 DE 2:3 DE 1\TAHÇU DE 1922
I Jr•sn]Jropl'ia 25 hectares de terra, na zona rustica, em Campo
Grande, Estado de ll.latto Grosso, de propJ•irnladc de Manoel Soares & Irmãos.

O Prt>sidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Considt>rando que o l\Iinisf.erio da Guerra precisa para a
do quartel do 1 fn regimento de al'tilhar·ía monf,ada, em Campo Grande, de 25 hectares das lcnas de propriedade de Manoel Soàres & Irmão~;
Consirlcrandl) que por aviso n. 51 O, de 30 de outubro tio
1920, o mesmo minísterio appro.vou a construcção das referidas ohras (plmws e mappas), procedendo de accôrdo com o decreto n. 14. I 01. de 17 de março, re<Jtificarlo 1wlo do numero H. 2:!5. de 23 de julho daquelle anno;
Considerando que a resolução da Camara Municipal de
Campo Grande. n. 57 de 2 de dezomhro de 192 f. na tahella B,
e~fahr>!Pce que os terrenos Jocallzat.los na zona r·11~tka pagam
rln :•fnranwnf.n 1P.O$, por hectare:
Considerando qun ós 25 hectares qu,., ;;c desapropriam
prrtencem a esta categoria de terrenos. ''- ns seus limites se
acham indicados no mappa ,innl.o. :1rrflwntic~do, da Compap.hia Construclora de Santos;
~~ousti'UCI;iin

·

, Considerando que, pela escripLura de venda.. · e compra
feiLa por José Ribeiro e sua mulher a Manoel Soares & Irtnãos,
em 15 de dezembro de 1H21. se verifica que estes adquiriram
:!. lotes com 68 hectares pelo prer;o de 2:000$ e, agora, pretendem pOl' 25 hectares quantia tão avultada que, desde logt~
::;e toma impossível qualquer aeetll'do, ai iás. tentado i nu til~
uwnle pelo 1\linbt erio da Guerra:
Considerando que as obras do 4.Uarlel ou 1 Jo regimento
de artilhal'ia montada já foram iniciadas e não podem parar·,
i>Ob pena de grandm; prejuízos para a Fazronda l':Jacional o
para a rPferida müdad" do Exercito, que ficará privada de
um qnar'lel eonfortavel. unieamenfl' para aUrouder aos inteI'Psses dos proprictarios;
Hesolv<', 110 uso d;, aftrillui~·ão lJ.tte l!Je t:otlfe1·e u arL. 5",
t~ombinado com o at't. :~". n. !. do regulamento approvado
JlClo decreto n.
D56, LI e ~~ tlt) sl'letnlJt·o dP -l90:J, expedido ern
virtude da autorizat;ão eoulida ila lei u. 1 .021, de 26 dtl
agosto anlnrior e de eouformidade com n art.. 590, § t•, n. 1,
do Codigu Civil, desapropriar pelo preço de 1 :250$, 25 hectares clP friTa sit.nados na zona rusLiea •lo mmticipio de Campo
Hrandt•. !<:Atado tlP Matt.o Uro,.;:<t>. d" proprií'Uat!e de Manoel
Soares & Irmãos, dt! modu qun pt·o~igam as olll'as do quartel
do 11" t'Pgim~>nto dP artilharia nwntada. j;í alltorizadas pBln
!llinisferio ria I ht<'JTa. t'lll aviso 11. ri lO. r1,~ :111 de outubro U'~
1(}20'.

'1.

Hio'de Jarwiro, 23 d••
uencia c :J~o da Republica.

lllUl'\.·o de

1!1:.':', 101" da lmlepeni<:l'l'l'ACII>

.J.

DECRETO N. J G. !d :1 -

tJJ-:

]J.

P1~88ÔA .

da Veiga Miranda.

:.'fi DE 1\1.\ll~:o HK Hl22

Veclara a urgencia rio de:;aproJ•riltCiio !/.a }1ed1·eira de J1acahyba, no Estado tio Rio Graude dtJ Norte, a(irn dJe
sm•em inidadas im1!li'dioltollr'lllt• ns nbrns do porto de
Xntal.
O Presidente da llnpublica dos EstadÓs Unidos do Brasil,
at.Lendendo ao que cxpoz a Inspectoria Federal de Portos, Rim;
e Canaes, e
Considerando qne a pedreira dr Macahyha. situada no local do mesmo nome, á margem do l'io Potengy, distante cerca
de 21 kilomr.tros a nwntante da cidade de Natal, capital do
Estado do Rio Grande do Norte. fni de~apropriada, por utililladP puhlira. pelo dmorrto 11 •. I ri. '!77. f\1' 14 de ,ianeiro do corrente anno, por ser itldispPnsavtd á exeeur:ão das obras de me~
lhoramento da barra P do porto daq1tella cidade;
Considerando a necessidade •Ir .;;ercm iniciadas, quauC 1
auLns, as ohra" d" nu~lhoramfmfo da harra r do porto de Natal,
imprescimhveis para ·~xeelwão do plàno !!Pl'al de açudagem a
irrigação do Nordeste;
· · · --"'-1

Decreta:
Artigo \mico. Fica declarada, nos termos e para os fins
do art. 2°, § 3°, {]o decreto n. 1.02i, do 26 de agosto de 1903,
e do art. H do decreto n. ·L956, de ~l de setembro do mesmo
anuo, a uq;nncia da desapropriar;ão da pedreira ue Maeahyba,
situada no loeal uo mesmo nonw, á mm·gem uo rio Potengy,
distante cerca d1' :Yt kilome-tro a montante ue cidade de Natal,.
capital do Estado do lU o Grande do Norte, ue que trata o artigo 2" do de!TI'Io li. 15.277, de l-i de janHiru do corrcnL;}
1111110.
Hio de Jaueit·o, 2_5 de
cia e 34" da Hcpublica.

mar~o •le i.92:!, 101" da ludepe11den ..
EPITACIO PESSÔA.

J. Pire.1·

do Rio.

,tú1·c au Jlini:sterio tia Fazenda u acdito ilc iiiJ ::1!19$820, pum

poom· a. IJD. Ottilia Caldns lluuwlho, .luwma Tnpy Colda.~
,. .1.dautinu Caldas llolh·iaw:s, a di{l'n·em.·a tio montepio c
mâo .~oldo deixados pol' seu {allecidu }Jac, u lenenteNJronel t1.ntonio Tu.pu Caldas, 1'e{cl'r~nt,· oo J!CI'Í()(fo de 1
d•· o11fnln·o dr· 1897 o :11 d1• dezcml!l'li dl' 1908.

O Pre ..,idenle da HiltmiJliea du,; Eslados Unilos do l~L"asil.
usando da autof'izaoão contida no al'f. 1n do decreto IPgislatho
n. \. '17 t. de H de janeiro findo:
Resolve abrir ao Ministe!'io ua Fazenda o credito de
riO :3!:J'!t$8:!ü, para pagat· a DD. OLlilia Caldas Ramalho, .roauna
'I'upy 'Caldas !) Adaut.i11a Caldas Hodriguc,;, a diff~:rença <io
montepio o meio soldo deixados por· snu falletlido pae, o
lenente-t;Ol'IITII'I .\ntonio Tupy l~Pt'l'cim Caldas. rf'fP!'f\Ute ao
rwriruJo d1• I dP oufuuí·o de 18!17, data da 1uorlr1 do mesmo
oJ'ficial <'111 eomhaf.t· flr' Canudo~. no Estado d:t ll:llltia, a :H dn
dezemiJI'O de 1!108, itl1; lfllando não f'ni

Jlll~a

por lt:l\

1'1'

sido

.i ulgada prescri nta.
IJti,J dP ,lanniro. 2fí de IIIUJ'\;o 1.k

dencia e 31'~· da neúublica.

l\1~:.'.

IO.f" da

lndnpcn-

~~Pl'l'AGHI .PE!:;SÔA.

llmll''''"

llapti.~fa.

DEJCRE:-'1'0 N. 15.415 -- m; 25 ng MAHCO DE 192:.'
lksapl'upl'ia lotes de terJ'IlS ,. }JJ•edio.~ contiyuus ous terrenos
da Colo11ia Barão r/1' .lfr:squita, tlfl !'nul,( do (;o/cão, mr.
ilha do Governadn1'.

o

Jlresident~~

da Republica dos Eslado::; Unidos do .Brasil:

Considerando que· o l\linisterio da Marinha

pr~isa

de

lotes de terras e predios contiguos aos terrenos da Colonia
iB'8rão de Mesquita, n:t Ponta do Galeão, na ilha do. Q!)ver-

tl8
nador, pertencentes a Emanuel Cresta, J. Quadros, Companhia
Nacional Industria e Commercio e outros, para nelles fazer
obras que dizem respeito com a defesa nacional;
.
Considerando que ha urgencia da acquisição dessa ârea
de terrenos para immcdiata execução das ditas obras;
Considerando que o preço pedido pelos proprietarios excede de muito o valor que, tendo corr.o base o imposto predial
o aforamento, poderia ser attribuido aos mesmos terrenos:
Resolve, no uso da attribuição que lhe conferem os artigos 5" e 41 do regulamento approvadQ pelo decreto numero
4. 956, de 9 de setembro de 1903, expedido em virtude da au-torização contida na lei n. 1.{)21, de 26 de agosto anterwr,
de conformidade com o art. 590, § i". 11. T. do Codigo Civ11,
desapropriar Oi! dito3 lotes de t.enas e predios pertencentes
a Emanuel Cresta, ,J. Quadros, Companhia Nacional Industria
c Commercio e outros.
Rio de Janeiro, 25 de março de 19:?2, 101" da lndependencia e 34" da Republica.
EPITAC!O PESSÕA •

.1. Pedro da Vrioa

~Miranda.

1JECHETO .~. l ;, . !r09 - - IJE :!2 nt: .\L\1\Çu llg l\li~
J..•;.;;·

:~

.4.pprova n reoulamcntn pam os ,·ollcoios militares
O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição, rrsolve approvar o r~'gulamen(,, vara o:l collegios militares, <1ue com este uaixa. as~ignaun pelo Pr ..João Pedro da
Veiga lllir·anda, nlinistro
Estado da 1\Iar·inha, en.carregado,
interinamente, do ~~x:pcdente do Ministerio da Uuerru.
lHo de Janeiro, 27 de março de 1\l;:::>. Jnfo da Independencia e 34° da Republica.
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Regu!nmcnto p&r<l os Go!lcgin'' Mtlit'lrt'R

CAPITULO 1

Art. 1." Os co!legirls milifares !'iio inf.l'l'llal.",; cJP.;linadn:.;
ó educação dos filhos de militares, JJ,~Iíl nurn" de ,,ius, na~

rundiçõe" es!abelecidas nc:.;t.n re2Uiélllltlnlo.
Art. 2. Os collegios rnilitarrs ,~ão f}uatro, r,om séde,
respccfivamenfe, no Hio dr~ Janeir•'· ent J'•,rl" .\lc;!n', em Harharcna e em Fortaleza.
Paragrapho unico. Sendo lmmediata a sua depende11cia
dn Ministerio da Guerra, com este se corre:;ponderão, dirrctament.e. os directoreo; df'~~f''i ''stabi?!PcimPnto!';. em tudo o
gue lhes fôr conc~rnente.
0

ACTOS bO PODER EXEC:tJTt\ro

Ar!. :v T-lan~r;i <.lua~ ela~."es tl1~ allllll!l!'-"'; cl rlo~ r<mlri!JIIinft•." ,. a do:; f~J·alnito~.

Ar!. 'i. Tcndu por filll CSlll't'.ial " inieiP do~ a!UIIll11l:'•
a juventude, na prol'i~são das annus. I!~ r;olli'g!IIS Jlll0

de~de

!il ares cdueal-os--hão de wudo que, ao I erm ill:tJ'Clll u cm·.-;o,
estejam habilitados para a matricula na l<~~~~ola 1\Iilit.ar 11 11;t
Naval; mas darão tamlwlll. paJ·alldauwnLI' a (•,;sa l'dueaç.ão
pl'flfi;,;~ional, uma instrn1:ção fundaJHPnt.al ,, S<llida,
ahran1!'1\JJdn :Js principal'~ r;onheeimealos de ttlilidcul1· da \·ida praliea.
Art. S." .Em rdação á aumini:;tr:H,ão (I~ ailllllllOS serão disl.ribuiu~>S, de accôrdo com as suas iuadn ..; n dn:~r,nvlllvinwnto
pilysico, e1n companhias: Plll nmnero di' qual J'tJ no Collngio
do Rio de .Janeiro e de duas om cada um <los oul.i'"S ~~oll•!
gios, Sl~ndo-lhe/3 avplicavel o rcginH'n :uilitar no que fia•
cnmpalivel com as suas condições c a vida c.-:eolar.

Paragrapho uni co. Como recompensa de ,.;ua. appl ie:tl;à.o
r!sludo::> r~ bom ·procedimento, ans alumnos ser-á conceditlu, annualmcnte, o uso em seus müformc=- das insigni:1s dos
JWSt.n.~ " graduações concspnndcntcs aos cffcrf.ivos rias unitlallPs do Exercito. a cuja semelhança serão organizados.
Art.. 13. Tr!rminado o eurso tr)rão drrcilo a transf1wencia
TJara a Esl'flla Militar· os alunmos de bom procedimento {}UI)
apresentem autorizaç.ão escripta tk seus paes f)lJ l.uf.orns para.
V• ri fiearmn praça, na ordem de mcrceimenlo P dentro rio
nmnorn fixado ·para eada eoUcgio.
~ 1." Os excedentes a esse numero poderão euucorrer á
matricllla na n1esma escola com os demais candidat,os P'lfl'nuhos ao Exercito, na fórma do respectivo regulamento.
~." As ·va;;as destinadas pC'Jo Ministerio da Guerra aos
alumnos do~ <'-ollegios militares !'Crão distribuídas .proporCIIJUallllrnh• ao numero dos que, Pm enda. lllll clelle.~, houvc_,.,.nl lerminaclo o cm·so.
~ 3.Q Os direcl.orcs do,o; collcgios remei Icri'[., ao mesn111
ministro, ao lcrminarem os e-xames finac;-;, relaçõe~ dos
alumnos nelles approvaclos qtw dese.iarmn matricular-sn na
'E."rola NaYa!, afim de ser "olicitada sua inelusãl) nessa e~eola.
ao~

0

s

CAPITULO II

no

PJ;,\;o.;n Di> ENi4INo

Ar!. ~-"-:\o~ enllcgios mililarrs o enf'ino será winl~frarlo
em um sr\ llurso, ·que 1'-omprchrndl'r:í sei e nunos, com a sa-gnin{P •li;;f.ribuirão das rnal.crias:
Pl'úncil·o anno

ensÍ1111 l.lworieo-IJralico:
Primeira aula ---- Porl.ugucz;
~cgnnda aula Francez;
Terceira aula - Arithmctica;
011:u·ta aula - Gcographia.
n)

l1)

insiJ·ue\,'il<J JJhysica e lllilitar:

Gylllna~l ica.

nalaç:ão e preceitos

t;erae~-

dn

ifl':lrtlt'!;.tío

udli f ar.
Lois du J92:l- V oi. II

11

uo

AcTOS

to

PODER

EXECUT1VO _

Segundo anno
o) ensino theorico-pratico:

Primeira aula -- Portugucz:
Segunda anla -- Fr~ucez: _
Trrceira aula - ArJthmcl.lca:
Quarta aula - Geograpllia.
b) instrucção physicfl c militar:
Identica á do anuo anterior.
Te1'cCi1'o anno

a) en~ino theoricn-pralico:
Primeira aula.-- Portuguez;
Sp;;mnda aula - Francez;
Terecira anla --- Algebra;
Quarta aula -- Ueog-raphia.
b) instrucção physica c militar:
Gymnastica c infantaria.
Quarto ann()

ensino t.heorico-pra!.tco:
Primeira aula - Portugw•z:
Segunda aula - Descnh,l á mão livre;
Terceira aula - Algebra;
Quarta aula -- Historia geral.
b) instruccão pliysica c militar:

a)

Gynmastica

P

infantaria.
Quinto om10

al Pnsino t.bcorico--praticn:

Primeira aula - Inglcz on allcrnãn:
Segunda aula -- Desenho g()ometrico e applicaçõe~;
Terceira aula - Geometria prdiminar a duas ctimPnsõ~s.
Trigonometria rectilinea;
Quarta aula -- Historia geral.
b) instruc~ão physica e mili!ar:
l•};f!rima c infanf al'ia _
Se:r:lo

01111

n

a) cnf'ino thoorico-pratk•':
Primeira auln -- lng-lez 011 all•!nJão:
Segunda aula - Desenho projectivo;
Terceira aula -- Geometria preliminar ·a tres dimensões;
Quarta aula- Chorographia do nrasil;
Quinta aula - Physica.

ÁMIOS DO POOER EXECU1TW'I

b) instruccão physica e

militar:

Esgrima, pquitactlo. infantaria c lirr· ao alvo.
Seti11w amw
o)

ell:;inn then1·icn-pra!ie(•:

Primeira aula -

Historia natural:
Desenho projcct.ivo;
Terceira uula - Agrimensura e legisla~ fio dr, f erra~;
Quarta aula Historia do Bras i I;
4)uin!a aula -- Chimwa.

Segunda aul·a -

b! inslrucção physica e militar:
E'\g.l'illla, equila~·ão, infan!at•i<t c tiro ao alvo.

Paragrapho ll!liC'n.

O ensino de rnu;:ica ='ei'Ú faenllaf.tvo

errr qualq1Ier dos anno,:; c ohrigal.orin para ns alumnos (JIIe
prrlrmcercm á lJanda de nlU.'iea·
Arf. 8·" AR materias eujo ensino •' l.heoricu-vrattco con-·
<'incu .~el'çi'ír.<, ~1rhdividida a pri111cira l'lll duas Sllb-

~Lil.uirfio
t-~('('Õe:--:

Primeira srr.ção - !I,inglHtS -- 1" ~uh-,;r1;1.:iio: porl.llgncr.
frarwez; 2' :;;uh-socçãn: ingll'z e allrrniil).
~· S(•eção -- ;\fathemaf.ica (al'ifhmrlica. algPbra, ;.çr~nnH'
f l'ia P Lri:;onumcll'ia, c a.grimen;;ura).
:J• secção -- Sciencias physica:> r naluracs.
~· ~CCíl;"ão -- Geograpl1ia. Jri~tnria !-!Cl'nL I'IIIJI'ngruphir~ ·r.
hisf o r in do J3msil.

~~

ri"

SCl~ção

·-- Vesrnlw.

J'ul'a.!.!J':Ijoilll
g!'II[JOS:

UIIÍI'IJ,

.\.'-

lltall'l'Í<l,

)ll'HfÍI':t-'

fUI'III:II'Q"

fl'l'"

Primei1·n gt'llpn --- lnfanlat·ia e lit·o ao aho;
;;;ogu.nrlo p-rnpr' Gymnastíl'a ·~ nafaçiio:
'l'f're••ir" grnpn ---- Eqllifar:iio I' ~'"Prima .

.-\rf. fl.
O Pll':'ÍilO ~Cl':Í lllini~t.radn de modo que H~ evitem o~ PXCC~sos dr. t11eoria, a." rlivagaçi'írs im1tei.c; e as generalizaç.õcs prematnras, devendo eacla doeent.o fralmlhar 11ara
que o alllnlfln apnmda, ~''lll))l'P fJ!lf' fnr possivd, ric ('ntlf0rmidarlc com a marcha natl!ral do pspirifo humano. isf11 ,1, do
ennrl'Pto para n ahstraelo.
.
l'aragl·apho UJtico. O alur11no d'I'\I'I'<Í ,.,fudar tiiiJa tia,.:
litll-!llllS. {t sna rocolha. in;.çleza 011 al!Pnlii. p•11iendn. P"l'l.;lll.
~i •J!Jiz,•r·. nsfwla1· a;; rfua".
c\r·f. W. Ileglllarão o ensino nos eolil'gios militarrs, Jl!'Ogrammas f riennaf'S, olwdPer•núo ri!!OI'It.~arlll'llln :'!" nnn1m,;
JII'C:'Cl'Í:PI:l~ ll!'~L1• fl'l!lllan!I'II(O. ]IJ'I;YÍall11'lll1~ :LTJ[J!'OVarJa:c; JJI'IIJ
r.ilefe de J<:slado l\laior· do Exrrcifll. a cujo juizo serão S!l}lJneltir.l•l>', al1' :ll rlc julho do ultimo anno de cada tricunin.
A ri. I J. ()..; pmgrarnrnas a fJlll' i;t' refere o artigo anlr•riur conterão a ruafcria distrihni.da progressiva e nJcl.hodicam~nfl' pdo tllimrr·o rle anno!' C'tn qrw for l1•ceiouaila (' a irlllit:ar:ii•t drrs I Í\ ro' a'loptados.
0

A(:·tos l'JO P1DER EXECUTIVO

:\a ~11<1 urganizat·ã" ol.ll:>enar-st•-lw

u

u ~eguinte:

o en~im• U" t•Orlug-lli~Z Iar-s~-ha t'\\111 iJ desen\·n!Yi-

,·~lriclanli'nl.i• Jli'l'f'~'i:t!'i~>. ·PilJJdo dt• lado •te' éi,~J1lllVl"~·
l1i-dori1:us I' "111.1·11~ d•· ··aJ·acLt'l' 1'-Jll'.rial. ~'ll"~riol'''~. i'II1 l'i•:,:ra,
:i- 1'111'1'<1~ ,j,, alullllJ•• ,. al• IPillf!" di· qlll' i'llt· di~piic·:
'
/1,· o da~ dt'lllai• lir\~11:1>' li·J·;·, t't·Íf.:Ü" pralil'a. \Í"alldr> li;Jl•ilii:ll· " alllllln> a IJ'éllhlzir o>tl faltar i'-'"i'~ idionJa". () PliSÍJliJ
.li• fral!t'i'Z. li<~ prinll'it'l' atllto .."er:·, i'll'l!H'lllar. JIÜt> ,;r [ll~rmil
t.indo. 'ô"IJ prl:f,.:-:lil algltlll. ,.l'r~ilil il!' lhi~IIJa";
c' o dr ÜC''f'llhn altrang:er:'t" dr tli'""JdJo a ntii,, lin·r·. \:Ó!andu a t•duear:Jo da 'i>;! a .. a fiJ'tiii'Za da 111ãll, "
dt~S{mho
~~eomel.ri-<·" t'P1lt apJdical:·iÍi> :i- a:·J1·, i' .i-; llllil1,.;ll·ia:::. "dt•scnhfl
'''·oj••1:ti"·u t: Jlé'l'c'Jll'l'l iVil:
.
1/l t• dt• ariUtnJPI j('.a .-.•·r:·l t'tllu:dPi i• " :dll·angt'l'a: ,_,pcra::üc•s I unuanH:ntae~ SO)II'I' lllllllf'l'O~. inli'Í l'fl'i. Lituite. t.lizima~
vcriudiea~. Opu·a~;iies abt'I'Viada.~. l''l'l'u~. PJ'opon;,ües. Sy:>tcma melrir·o decimal •1 ant.ip;o s."'' ema I!" JHlHOs 1• medida".
Comph;xos. Grandeza:-; p1·opon·.ioiHJC" •' ;tpplit·ar;líPs (r·,.gra de

Jnent"

l.res .

.iuro~. camhiiJ~. de.,il'onto~.

n "

de.:.

·~sttidu d•· al):!rhra ahr:\ll~:l'r:'i. vi,;artl~ a '"a su!J•v·di-

nação ú gPrllllP.Iria " llll'eanit·a:

·•!Jjcclo e ddinif:iio da alf!·e!Jra.

t·la~~i l'it::ll'ftll
l'ran,fi; mw·ãv

d,.
l'tmc~·Õe',
de fornmlas.

'I'T'anf'fO!'Jilll•f::'io dr~ ~'quw.:õr•., r·ulllfll'"ilf'tl'll'tlflu o P~t.udo
comlJieto das PqUa(;õe:- do l" e ~" g1·:i•'" Eqllêll;üt•~ do :J" l' i" gl':íos.
Equar,ões h i nomia". 11:1~ ij_li'Ot'::l'-' •· i rl':!t~ i·Jl !a"~. l'rul::n'"'~ÕC!'·.
logarittmws, ealt·ul" •·:qHliW!lrial i' 'i'l'il~':

{) " r.·sludo dn g·eumetl'i<• allt·angc;·á:

t•. preamllulo geral
:ouperficie~ ~~

•JI1

ll"l'lllal: pr·,prii!IÜH.le,; da~ linha~.

volun:es;

2'. dünJÍIIÍL' dil't'elO: l'i't'i i fit'H'!-<l .. l. •f l'ad r·af 11 !';I i' 1'1 ilJallll'tl,
t:omplPmet!l'-' lt igow_mdrir·.,, l'(;'l'ii!im•n.
f!) 11 ue ugTÍllli'Il.~lll'a t'OIIIJ!I'·'henolet :·, '·' eslud" di~ n:,~-i_í,•:•
e~senciae,; d1~ I upogTaplt ia; o ··~lwlo ,1.~ legi~lat:ãu de IPJ. r as e
I:)IÜJ0~imenl.us indispen~a\l:i,-

dP d·•,·''ll '" lt:Jit•f.l'l'aplt!l·P;
h; " f.lp geographia l'"n,.;taJ'Ú •h ,.,:IJ;d" •la gcograpltia
l•hysica. par!.ienlarmeuf,. d11 H1·a-;i): ri• •:.,tut.l" 'la gt'.11,!Tapllla
uJlitica l'lll geral. t•.spt·t~ialmenlt• c!P Brasil. ,. do •·-~ludo de
noçõe;.; de eo.~mographia f' Llt: nwJ,~orologia:
il u de histo!'ia g:Hral t'llllllll'eh··ndei·ú. " ••;;fud" ft'ilo suh
" ''"'ufu dt: vista da .lti~lf)t'ia. da l'ivilizat;ã":
.i) u de ph;vsim~ ahrangPI':'I "" .:;wt''"' 111ais J;!'t'ae,.: do domínio da gravidadr. uo euln1-; da a1·u~t 1ea. da opl i eu. da electri•;i<ladc ·~ do magneti:"lll" ,, "''1':·, pr•'l't't.l irln das IIO(,'íir;;; df' mc~·ani!·.a cl•~nwnt.ar;
kl " de ~himiea

n:r"ai·;i ,;"lw· ll"llli'lll'lalura I' nola1;úes
!'.himicas. leis !la eomhimtl:.ão ,. .J"11lrin:l alllll1it·a. prinripacfl

•netalloides e lll!'lae,.; i' re:~p,•t•l Í\ o~..;
'Lilllf·n~ lot:::
t·umposiçãu.
eunstituiçãn n ela~~iJit·w.:ã" do~ i''"'JHI~ or:.:·ani~os. f{)rmulas
or!l;'anit;as. 1 arlk:w~. ~~·1·i••-; >~ntani.·:•o.; · fl!llf't;Í:)I'S r·.himiea,.; Plll
~eral;

ll IJ dt! g•~"''wia ,. llliiwl·:JI";.;ia 'i:";11·:i. qnanto :i prim-eira,
l'"PCeialmcnle, '-' I'Ullhr·i~imenl.n da )'"~'''' csii'U"I!lrul e dy710-

'''·icn, ,; á segunda. não ,.:(,utenli•
p:u-ticlllarmcnlt_, da~ principa""
t.ados, Tanto quanlrt pn<:~iYrol.
Brasil;

"~ ~·onlwr~inwntos geram; com"
·~s.p.~eies mineraes, sendo ci~
"X''lllP!c,~
·~
illustra,•ões d!J

•

rn.) o de bot.anica e zoologia.
\·isar:í
especialmente (o
cnnhecimr.nto das principae~ familiJ- hot:micas e zoo~ogicas;
n) o de ehorographia. e hif;tori 1 do Brasil ser:l fe1to_ com
dr·~rnvPIYimnnfn, :-;em f!IIC, •mt,,·,~t.nn• .•. c"j:t n :dnmno ohngado
a ilr.sl'.er a dl'falhes faligant.e;.; r im i·•i:·.
·Art. 12. Carla aula funcl"ionar;', tr.•s \ rzr<.~ por •(•mana Plll
'I i:H altPl'IHtrlos r por .~spaçn de. tHJla !to r?.
A !'i • 1:.l. o rnl'ino da,;; m:üeria-< praf.i1·.a,; .~r.r:í ministrado
'.'111 !'XI'I'rit•ios, ·~ujn mtmPro por sr,,,a.w r f11mpn de duração
Jiearfio ao t•rilf'rio do dirort.or. Lud, .!e morln fli!P tenham o
t!Psenvolvimrnfo f·on\·PnienfP. <:ond•· .par.1 PssP.~ P.'CPI-ei.;i(ls
:1t!nptados ns rrgnlanwnfns PIII 11~0 no F,\I'I'Cifo.
Paragraphn nnien. ;\11.s alnmn " que lni·Pm in1~luidos nG
r•nllt'gin rom mal rii'ula rw '!'' t)ll :l" :lllnn H'r:í Il!ini:::f rarla a
;n<;fJ·nel:fto pr·af.iea do anno ou ann•·o- a•tlrl'iorr.~.
"''''· !L !\'rnhnm al1rnmo potir·r;'t ,·rp•dir mai,:; d•· nma
n•z IJIWI(jliPI' :lllllO do CIII':':O, OH llll'~lll•l )l:l!'ft• ddlt•; fiio !1fi1WO
I rP!Jili''lf ar '' r'lln;o pn1· mais de nw r• annns. ·dPVI'IIIln portanto
"'I' dPs!ig-arlo !(ITnJHlo Tirar inhihido d•• n t•oneluir nf"i'.;o prazn.
PaT:-tgJ-rJ,plw 11 rlieo. ConsidPI'll-"'' reprl 1'111 P d1• urna mah•ria : )dn alllllll1o qup na nw:"ma l1a,in ~ido maf.I'i<'.nlado dua~
V•'Zl'!'. ~Pia rm cnusequon1~ia. dp rr ">J:nva('fin. ,.,r.ia por tlffrito
de dt•s! i:mnwnf n rio Cn!!()g·io P!11 a.IH!Jl IPef h·o anf.Prior·. Comliidn. quando HP teaf.ar rir franramnnt.o dP mali'ieula por mof ivo ri<• nwln.qtia. dPvirtamente comnl'Ovada. poderá o alumno
J·rmat.r;rular-sP, r!Psdr que nqilrlle 1eto so verifiqut" antt:>s de
ll<•r0I'!'Itln' os dou~ primPirn" fpn:os dn ann(} ]r>rtiv0.

liA l'JT(TLO ilT

c\rf. [c,, ](lli'PI't'ltda·.:. Ih aula~ 1. 11 f.\ til' t!JlVt 1 1Yibl'll, Os riO
t·t\nlN •'rtll'Cgarfi~>. ai 1' o dia 20. a!' nnta.s dn aprDYritamenlo
nht.idas prll' ;wns alumno;:; rltn~anLfl ; primnira quinzPna de~se
I!'I'Z: COill I'! las f' IIS demai~ PIClHf'Ii( O'i exisLrnf C~ Jlll Sf'l'tPfa1'111. Sl'l for·mará a ('Onta /rlr :tllno d•· cada alnmno.
P::u·a~n·aplw tmicn. R"~a ennla "" amw ~Prá rr~pr·pspn l.ada
jJc!a rn•'rlia ariLlmwl.ie·a (ja somma d.t qne lhe foi anurarla. por
occasifio <las in,;rt'i'P~Õe.;; no Cjnadrn dr> l11l!1l'a r: da~ notas men·'a''" rlt' :t]li'n\·••itantPni•J. pn~IPrinl'llWllft• PnfJ·r·p.nP;; p••ln< JWOl'Ps:-:nre~.

Art. 1ü. l'io rlia :.';1 ,:e ll<Jvromb~o nu 110 ,:;nbSNfliPni.P, ''~
I'S!ir J'tll' Ílllprr!id(l, l'l'illlÍl'-SP-(t O CO'iSP~Ii(~ dr: fusfrlll'('iiO. a.fim
~ie fom:ti' ,•.nniiJPt•.irnf'n!n da partr> da mafPJ'Í~t ~OIJJ'r a qnal
\'P!'sar:í '' n':arn~' PSCt'ipío e dos poni.o~ pm·a o ..; "':::llllP" or·nr~
da~. riive·r.'-a~ anlaf'. oxerpf.nando-f-:P. :t;; rir• d'f•srnhn.
~ f.·· .\ pm·t.,• ar i ma rcfPrirJa. e,JmpT·nhPnrlt•wln dt• lli'Pl'P ..
rencia us ass111l1]1!o.; •nais p:rra('~ •h matPria. dP\ e srr has-

t:mtr Yasla. pnt·a fflil' pt•r·milfa a or:!<mizac:í:o . .-;l•tn rlifficnhia,j;. dP [.I'<'~ pontos. drvPnd.: ,oJwr> L• tpÍP fi'w ~"rf.f'ado ~r1·
I Ol'llllllada,_ ao;; qll PSfÔPS fJIII' ' " al1111lllt!~ f I'Plll d<• l'f'."Pfllllif'.l'.
~ ~." o,. pnn!11s m·a··~. 1'111 JlllllliTn dr :~n para l'arla aula .
.>••rão or):.'alli?ad•l" Jil''" J'f' ...:pref iYn p:·nt'e~s,,,. •!li prnf'""·'r"·l's.
<'•:nstitnidos rn1 ('.Qrnrni~Rã.o. qnllnrlo exista rnai..: tlr~ um d:\
tiiP~lllfl. rn:tiPrin. ,, r!everãn, •'m sPll eonjunclo. ahran::.'rr tnrln "
pr·ngrnmrna. nwno..: •t })art.r r<'SPIT~Ir.l:t 1•ara :~: prnya PSt'ripf a.
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§ 3." F.nf.rcg~w;; :í ~rrrefarí3. tamhem até o dia 20 de
liOvemJ,ro, o~ ponto.~ pnra. o:; ·~X3!l1f'?, ornes, bem como o connmofo rb maft'ria l'P~Cl'Yndtt pa~·a os cxamr.:> escri·ptos, será
tudo HHhmrffido ao t'XH!llll de uma •·ommi~são de cinco memhros, de.~ignados pP!n dir·•·•·I/Ji'. d;~ cujo parecer lnmarú oonherimrnlo n 1:ons••lho "'' lrt.~ft'III'Çãll, que c<llhrr• elle ~,.. Ill'Ollllneiará.
. Art.. J 7. A pproya'lio,. rwlo Conselho de Instrucção os pontos
para o~ r>Xam.-·~. o direclor d1·~ignará na mesma sessão as comrr,i.~sõN• ex:uninadm·a;.; r~ rlP!nJ'lll!nm•:i a ordem a seguir em
todas aR prova~. tron!lo rrn vi~ta. qlll') os docente~ dev-em examinat· aH maf:Prias qu;• f'll"in:!ranl. :;al\"o caso do impedimento
por moi estia.
Paragrapho nnien. O;.; Px3mr·<: •!o fiHlln I~·cl iyn comcçarfío
no primeiro dia t1til rll' clcL:rmhr(•.
Art. iR. Rr'i· !Jan'rÚ Pxamr~ pam cada maLm·ia depois d'e
rnmplrlado I'Ctl ;•;.;t~utln. "''IHln a pa~;;.ag·cm rir~ 11m 11ara outro
nnno, f'nt qnr "11" r'· f••iln. dfPdnacla pot· simplr·~ promoção
(iUarru1o o almnno I i\ 1'1' dr c.nnta df' annn :.:rúo :í ~~u s\Ipcrinr.
P3ragt•apho uuico. A t·•·qtwrinwnto rlo responsavoel pelo
ahnnno, cuja nof.a r],. t•.onfa dl' anno 11ão al.fingir ao gráo 5,
mas fôr sup-erior a :l e a .iuizo do director, poderá elle !lrr
;.nhnwf.f ido n Pxamq oral. nn~ normas dl'str l'l'•g-ulaml'nf o. dt'.
ddinrlo o t•••.<nlfndn. ;<Pill nnf ro 1'·-'i'lll'So. •Ir l:illa sorfp.
:\ rt. 1n. :\;:: ·rn·nyss dn~ examl's l'inar>~ de cada mat-erüt
ycrsariío ;::ohm toda t'lln. limitando-.-~~. portnn. :í generalidades
c ás p3rf.c~ mais impnrlanfp-; rstuda·la:-< no anno (111 nnnns qne
não n nlfimo rir S!'tl '''l'I'ÍilP.'lnH'Hin.
'
.
:\1'1. ::>0. As p1·ny;:~ rlt' (•xan1e final ~rrfín de cinco espc<'i'·~: '''l'l'ipfu.'i, "l'ltr"i. pralico-111'~"'~. grapllit·a,; " pmlicas.
§ 1." HavcrÍL prnva.; <"('r·ipla~; I' nrar~s para os f'X:trnr.fi das
matrl'ia~ do •·n~ino fiH•nrÍI'"· PX«'eptnanrln-st' o'rs,.nho, que fr>rfl.
~ómrnte J.H'nva graplli1·a ,. E-r·i··~mia' pi1\;;Í1·a- ro na!urat·~ q1w
PS<~t·i.pfas

1"l'fio

e pr3f ien-ot'81':-l.
2." Limif•3r-sc-ão a prova~ praticas íl oraes os exames
d" infanlarin. " apPTl:l" a fJI'"\as pJ•al.il'a' os cxnmr<; dr til'"
flll alvo. r.:-;gTima. g~·Jllllasti.ea. ''lfllilaç.ftn " natação.
.
:\rt.. :! l. :\s fll'O\·as r•snipla.; dP 1':11la matcl'Ía serão feitas.
prranl1• trda n <'Olllllli-;sfí" ••xan1iuadora, não p<Jrkndo. pnrtanfn. pff,'rlnar--'1' a" llll'~ll"' I1•111J1" 1'111 ~'"llljllll'l inwnln di~

' I'J'S():-=;.

Parag1·aphn 11 n ir•n. O prPs id('nll e da cnmmissão JH'oyidenniará par· a qnc ns a lt t mnn~ fi '1'' Plll enm·Pn ÍPJÜ(m1Pllf'f' afastados PllfrP ~i. dr> mnd11 lfll(' n:i•1 pc;.;~a111 anxiliat·-se mnfn3-

mêntP.

Art. 2?. O pap'l'l dislriJ:nidn aos alunmos

StT<Í

Parimkt-

riC' na ~PC' I'' ·!3J'i:t " rubriral!o rrln •·nmnlÍSi;ão nxaminarlora.
Arf. ?:l. No act.n dr rxanw o~ nlumnos só poderão Sf'r"'ÍJ'-"" dP ob,jnct.ns rli.ciJ'ib:Jidn~ 1111 JWT'Illiftidns pl'ia t'lltrnni~

sã" Pxam inador·a.
Art. 2~. Dttranl r a fll'n\·a eser'ipb. tdn poderão per-

rnanecPr na sala em qrw el!a sP f''li\·1•1' n·:di7.ancln pPssna~ Px-

Cranhas :í c.nJmnissãn f'Xarninarlora.
. IParar.:rapho uninn. ~nnhmn alm1111" P"dcr·:'i pPrmanP.twr
na c;:.~ la di' Pxamr> d<•pois d1• IJ::t\ 1,,. r•JÜI'I'I-'111' a •tw pr·,va ,.,_.

r.ripla, roncluida

11U

nãn.
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Art. .?5. Rerá de quatro hnt'a~ o !clllpn ronrrdido para
prova r.sr.ri pfa: findo P~sr .prnw. o~ alumnm rlrn'rão entr~15'ar as pro,ras como P.~uvrrrrn. assigTJando n nome por
c~ff'nso lngn rm sPguida ú ultima linha c.orripta.
Art.. :'li. Rf'r:í. considrradn rrpruvarln n Pxamin:mdo que
assig·nar a prova rm hranro. brm romo r1 11''" «r' ,·nnfr>f;.~ar
inlwhili'tado.
ArL. 27. A; pro,·as r>scriplas r!o \" :1nnn rln pol'l.nguez
f'nnstariin dr> ll!l1 p'\nrcieí<l ~nhi'P as~llltl]lfo PxlranlJO :w., dados
rm aula. adaptavPI á f6rma d•' missiva. natTa(·iin n11 desr.ripr.fio: c de analyse synfaet ica rk um ! rechn ri<' Ji!'ll~:l nu om
\ •'r~n. snrf Pado rntre ns dt"' I ivrn' adoptadoo.
Al'f. '?1R . . \~ provas cseripta~ para O' r"i:al''"' fillaf's ria,:;
lin;::uas r•.;trall!Xf'ÍI':J~ f'Onstarãn de lllll frr>rho l[n ?O ;1 Vl linhas
do pro~a C.<ltTrnlo dn autor hrac;ileirn 011 porlu!!ue:r.. ,. ri•' nmtt
t.rarliwçfío dP 11nt !]"()chn de prosa on ·n'r:•n. lamhrm rlP 20 a
40 1in h as. d11 anl np estrangeiro. ~nrl<>nrlos rlentrP "' "'r'nlhidn"
pPia .enllillli<,fín I'Xrtminadnra no neto rln f'Xamf'.
"\ri. 2\1. ,\.' (jiiP.<!iiPs para o~ •'xamcs c~r·ripfns d~s outras
:Jn!ac; dt'YCI'fi,1 Sf'!' fnrmnladas dr> 11\:lnrira qtll'. P~"l:ls I'I'SflOSt.a~
dadas. sp possa np1'eriar. na !l}Cdirta rlo rossivel, n conheci-·
tnenf.o f!IW n alnmno po::;snr>. ele Inda a mnf.pr·ia rio pnnfo sor1P:ttlo.
I
Art. 30. A's pr<was l=(raphic:ls rlf' rl<''f'nhn ;qiplicar.:.«e-ha
n quo ficnu est.nhnlecirln p::tra as prr)Yns P~cripfa<; rln arl. 21
,. 'Pil paragraphn P no" arts. ~3 f' ·>~ ,. '"'ti par:t<.:rapltrl.
Pa1·ag-rnpho tiniro. Parn P~s::ts .pnl\":tf' grnpltica~ a t~nm
missií•l rxanlinadnra fnrnmlar:í. na oecasifífl. qnrsfiiPs que
pn<Q::lm dar a mf.tiia do aproveibmcn!.n f[n~ alnmnf>~.
Ar f. 3 I . As provns p!·ntirn-orarc: 1le scicnl'ias p hysicas c
natm·ap-: l'fft'd11ar-sn--l•iln nos respectivos g-ahinrfps: a<; pratirn-nr·ae~ dr infantaria P pratira~ f!e rf!uifar;:io. l.im an alvo.
r•..;p-r·ima. g~·nmast.ic.a P natnrilo !tOs Jneaes rlo'' PXPrdcin~.
A1·t. :l:?. Tr>rminarias as provas r•srriptas ou g-raphieas dt)
r· a da lu r ma. o prcsidenl r> r! a t·nmmiqsfio exn minadnr:r r>nvolvPrá a.' prnYa~ cn1 uma rana lar'rada. que r11bricarú com n'!
rlemaic; membros .ia n.1mmisRão r Pntrcgará á onrr·r)f.aria. rln
rni!Pgio. f' hrm assim a rnlação rios alnmnns f!llr> rlri:\nnlm rlr>
f:l7rl-as ,.;,m n<; mntiYos alleg-arln~.

n

Art.

3:1.

:\s

commissões

examinndnra~.

f'011l]llrlns_ re-

rm nma nn mais :::c~SÕI'S ant.erinre<; ,
á~ provas nrans. afim rlr .inlgarPFI as prn·,-a, rsrriptas dos ·
rxaminanrlns. lan·andn-sc rm se~nida nma nrfa rlns crne fnrPm inhahilifar!os nessa~ provas Psc.ripfa~.
Paragraphn nnirn. o grán <.ia j)l'll\"ri• ~'"Cri pf a ~rr;í a mrdia
rlos gráns ronferidos pelos mrombrns rln r·nmmi~siín PXaminarJr,ra. p-r~o-' p,ssc.s fJIIP Sf'riin larH;.arlo~ á mnr.é!f'nl d:t~ prnva.:;
Jll']o.~ rox:JminadnrPs <'nm a" t•.nmnefronfp,; rnh1·ira".
Ar:_ :1/j. O ponto para qunJ(jtlf'r prnvn sPr:í f irarln na
nnir-!'<e--hãn no

f'nllr~in.

nrr:~~ifin r],) P\rtll1f', r.n111 1':\('.r>nrãn
or:JPS Jl;]~ aq];,~ dro mallwm~tira ro
rnn~.

qn:' sPrfin

pP]Il

I' f'~ pr•'·'

s()rf~'ado~

tl\1::1~

rir"

l'l'lai

h·nc

~1ft''

PXrtmr:-;

sr•i .. m·i;l< pli,·~ii':J~ P natll-

~lnra.~

anl"~'.

11a

:;.;pr·rpfnT~ia.

i Yn ';ror ri'! ar in.

Art.. :JG. :\'fio poderão mt!r'al' !llttis tJ,. J:í :dl'n'n''' Jllll' dia
r>m f>I'II\'a nral. dnrando esta para cada alumnn t,!í minntos nn
maximo, não podPnclo rnrla cxaminnrlnr ar(! 11 i r rnn i< rlp 15

minuto;;.
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Art .. 36. As t.urma$ parn wm a oral .~f' rã o or.~anjzadas
com· a possível ant.PccrJpncia pela :-:1~Lt'Cf ar ia.
Paragrapho nnico. O al11mnn repro'Vado em ::u•otnP!ritt
no fi" anno não podfwú faz\' r o ex.antn {l1• plt~·sica.

Art.. :n. As Jll'll\'as oraP:-: t\olltt~t;arão :b I o horas d"
manltii, etH~PtTanrlo-~P o;.; lntha 1h o;.; somPnfP dr·rwi' dP a r~u ido
o ult.inw alumno da t.urnm do dir~.
.
Art .. :18. o gr::ío ua prov:t llf'(ll Sf'J'/Í. a mt'•dia dos grúo:;
conferidos pelos lt'f'S tuPmhros da cntmnissão PXatninadora,
que os lant;arão na Jll'lll·a I'!·Wripl a do allltnlln. anllll'llf it•ados
eom a sua rubrica.
Paragraplw nnico. O prPsirh•~tln da cnnmtif'<-<1in não é
obrigado a argnir ns alutntw~, sal\11 quando .itllgar nPef's<-<ario.
Art.. :w. A .prova nr·al ~'f't·s:1r:í <-<nhrP 'J pnnlo I irarln :1
sorte dcntrn os lio quf' I rala n ~ I" -do al'f. Hi.
Art. -Hl. A~ provas oraPs dt~ qualquer dos annn.~ rln cnrso
rio pnrl.uguez versar·ão .~uhrP In i illt'a t~xpt•essiva. P inl.nr·pn•lar,ão e exposir;ão do sPnt ido geral P :malysP loxir.a e syntaclica dl' lllll lrceho df' prosa JlHra os f". :.'" r• :l" :mnns: c dP.
verso para o !1" annn. sqmi,da dt~ nrguit:ão dr• nm dn.' JIODI.os
f!ortcados rio programnta, appliradn~ ao pro.prio lext.u ~~ ermt"orml's eom a mat.f'ria lrccionarla no lranseur·so rio anno IPctivo, s01'tPado o ll'l'tlio til>nLI·f' "~ l'~t·nlhidos JlP]a l'llnliiiÍSsii.o
ex,'tminadora.
ArL fJ:I. As provas orars para n~ r•xamf's dac;; 1iugnaH
estrang-nira.c; constarão da l.raducr;ão rl11 lllll l.n•ehn di' :'(1 a t.O
linhas, da arguição sobrl' fal'fn,.; lexico:-: P synladico;;. irnmullcntrs ao J'i'Oprio t.rPcho sot'tPado. n ao mnsmo 1empo dP conversação naquellas línguas. di' mold" qut• :-:p P'lidf'nril'tll prntiraml'nl f' ns habilil.açiirs dn.~ alnlllllOS.
~ 1." Na;;; vcrsõf's I' na:-: l.r·adnr\:õk·.~ qiJP
!'lf' t'iz,•rrm JHH
exame:-:, 011 nns corwursu~ dt~ I in!:;llas t·:-:lrangr,i r a." J)ara inclusfio no Quadl'n ti f' Jlmn'u, I r·at 1·-S1~ ri I' J11'ovas Pscript.as 011
oraf's, ••xirnir-~r-ha. a eommissiill nn o rlrwnnfc. scmpre qur.
for pDssivel. dn sorfPat· l.rn!'ltll.~ Pl'1·~:vianwntt•. r·onlwridos d"~
alumnos nas rnspcrt ivas lit;iit•s do :mno Jpcf ivo.
§ 2." Os cxaminanrlo~ podrrfio ui i! izar-sf' dos 1Pxioos 011
w•rabularios quP Ih r!=> apr·ouvPr·Pm 1anf.n no transcurso das
}'I'ovas f'!'>Criplas, como nos Hí minnfos anfr>rinrf's an inif'in ria
prova ,oral.
§ 3." Os trechos flp cscripl.nr hrasileirn on por!Uf!;III'Z
para as versões nas ·provas eseripl.as srrfin rlictados por mn
dos membros da commissão rxamina·dnra. P os ;o:orteados para.
as f.raduc~:.-ões serão I ran.srripl ns .pPln Pxa nli nanrlo dos HYros
a f)ue pertencerPm.
§ !, • • Nas provaR das línguas psfrangoiras lrwar-sr-hão f'm
conta t0do.q os Prros P deslisPs att.im·ntf'.E' :í orthographia f' :í
f.ynt.a."w da I iugna Yf'r.nar.nla. assim nas \'PrsiíP.~ eomn na~
'I'atlueçõr>s.
Arl .. 42. :\"as JH'nYas nra1•s das nulras a1t1as, 11.~ c•xatnillfldorr~s riPYf'm prncedPr com
o inlnilo dP poder avaliar,
de um modo gernl, o.~ t•nnlll'rirtll'lllo.~ l]llf' n alnmno tem da
matPria snhre a f)ual 1) ar.l.!ltido, ""til dt·~rPI' a dt>l.alltf's qw~.
to~llat>do,. n rn~1nr parlt· da.~ \'~'ZP~ dPHra.~iado I Pmpo. não lH'l'-

Hli11Pm ,;]Zf'l' ,jlllZO ~f'gUI'l) ch o I'X:tJlllllUildiJ.
~rt. 1:-l. As di~.pnsiçõPs dos a ri.~. :~:l. :l:J. :w, 31 f' :l8 I'ngularan tamht•m as IH'o\·a~ pr·al it•o-nra~>"' ,J,. ~dt•ncia~ plrvsica;;
I' naf\u·aPs,
·
·
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Art. H. As provas praf.ico-oracs de scioncias physit·as

~

nnt.uraes •versarão sobre os pontos sortPados na fórma do arligo 39. mas a comnli:o;são ;•xaminadora 1f'lll a I ilwrrladr dt!
at'a.slar-~r: do ponlo, nma n•z q.uP ~e1a para inlrrrngaJ' o;;
ahnm1ns ~nhre n u:::o r: ruan~>jo dos insf.rl!mPJJios f' apparPihn<:~
t'flllt fJllt' lt•n!Jalll praf.icndn dnranl P o anuo lt•t•.l.ivo.

Arl . .\:.. "\as provas pJal.icn-oraPs

dt~

infantaria a nr'gliidt: !f! H~
.sP IPIJhnrll tlt'r·upado ns in,.,Lruel tll'f'~ nos 1''\t'J'C'ir·.ins.
Ar[. ·Ífi. :\as pro\a;; pralif'a~ dP liro ao alvo. Pqnil.aeãn,
t'.>'grimn. gymnasl ic.a " na Ia<;ão o" Pxarninad.,rrs pnr)Prfw in·ll'rTogar ~~~ almnnns. s!' .illl.!!al'Plll lll't'f'.~Sfii'Ífl. 'nhr·p o.~ rxr•r·ci-

cfín lfPVP!':Í, :-'f'lllj)J'f' Vf'l'>'ftl' SOhl'P OS \H'Íl1!~Íp:1P>< }lO !li 11.~

r·in" qUI' t'.SI iYI'J'f'Jil SCildll PXPf'llfaf]o~.

Ar[ . .\i'. :\.~ pr·nY:Js :1 qti r .~t· r·P fi'I'Plt 1 ro.~ :11·1.~.
dlti:rl'iítJ dt• I :í a :'O IIIÍillllll.~ para t•ada altllllltn.

·,:; ,,

!,_(i

:\ rl. 48. As prnvns graphica~ dil dr>~Pnho "'~r·ãn jnlgarla>:
rt·~w·r·liYa t•omrnis:-f;n Pxamirwdur:t. flll~" pai'n r~'~o '·e
I'Pllll it·:i no collrg i o as yr•zp" tfil t' jl!lg:n· conYPn i t!nl,•. nhst;f·\'ando-"c' tl rli,]'n"lo ll(l llal':l2/'lljJhl\ llllÍC'tl o\tl :u·l. :!::.
Ar·l .. H•. ,\~ nota!" da., (ll'O\'llê I'St'l'iJ)Ia-. oJI':ll'-' pt·alit!OIII':li'S, gr•fl.pl!irn;· f' pr·al iPas .."Pr:i•·· ··~PI't'~";r·:. ·'t"ltll :1 ~'"li ta d~'
]Wia

lllllltt. f'lll gr:'ro.~ t],.

O

:t

lO.

:\ri. ritl. TPrrnin:lrln" n<: nr•tn<: r],)~ rxarril'" oiP ,•alia di:1. a
P\'3111Íil:Idtll':t l'l'llf'f'rlt't·:í :w ,.,,,, tt'l·l i\" j 11 ka r llt'lii•J

r•·•mmis~iíc•

da

i'f'(("tli!rlf' l't't!'llJa:

d11~ gi':Ítl~ tlr• l'lllli:l tf,. :trtl'" r• da pr·n\'il
Jl'':lliro-oral:
?", pt•la mt~tlia dos grúos dP 1'11!\la dt• artrto~ r• da.; pt·nvn,:
l"'r't·ipt.a,; ;• oral nn pi·at.ico-m·nl:
:J". pl'ln IIH;tlia dns gr:íns da r·rtnla dr• an!Ht " tla pr·nya'

i·'. pl'la 1111;dia

qo·al

!~

011

t•:tphil':t:

I''. !H•lns !!.T:íns da J11'f;ya pral it'rH•J'al:
:;o, pP!M ;n:íns' ria pr·n,·a pt·at ica. fnrln t]p :w<'nrrlo rnm n<;
nrls. l.G ,. :!0.
~ 1." () al11mno IJIIP oHi\·pr gT,ío 10 r•dar:í app!'ll\·adn com
rli:-1 incçii,t: dt> fi a 0. pl~namen{n; cfp :l r• meio. indu.., i v••. a ;,,

SPndn ennsideradn I'<'Jli'OYado n qrlP ohf ivr·r
1111;dia infr•rior a :~ P meio. "\ frae('ão nJrin o11 maior. ser:í
t•ontada enmo nm intrirn mn favor i:lo nlnmno. :1 l!IPIHll' O..f'l':Í
d1•sprrz:!da p:1ra a apnrnc:iio dn.~ g-r:ín.~. mn~ a 1J<'ntlitla pnr:• a
I' I:1ssi fiear;ãn.
~ :2." 8er:í fambrm rt•prn\'arln n allllllllll 1[111' li\'rr a nuldin O Prn rynalquPr pr·ova.
~ :).o Das aelas pm·eiaf'::: dP f'xantr. qt1e ~··r·iin "tl<'atler·nada" I' arf'hivadas. drvPri\n !'O!lfdar para t•nda al\tltJJIIl: a cnnl:t.
dl' amw i'ornt•r·itla pela «PrrP1aria. os gr:ín." t'IJII/'I'r'itlo~ p()ln'<
••xamin:vlr-l'<'" 11:1~ pr·nvn:- rosr\ripfa I' ol'fll. a !lfr'•oli:t ar·ilh'1H'Iic.:r
(jp~~f'" t•]<'IIH'IJin" 1'. jltll' t'XIt•nsto. n appl'rt\':lt;f'to :1 !'JI:t r,t\J'I'f'"!'lmplif'Srnr•nl.e,

porrdf'lli".

Arl. ;,J. O :tlltmun q1:e fnllar· a qualqttrr :nnYa dr ;~x:ww
;;pr·ú t•orrsi.IPI'ado l'Pfl!'OVadr•. a nwnn' f!li'' .in~l il'llflll' n falta
fH'I'll!Jtt'

'J

dirPdor,

rnnreal'ú

(o

dia pura

o qual. uma
IHIVO PXrllllC'.

n·z at•r·•·il:i :1 .ÍI'''! ifrcar;ii",
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Art. 52. O alumno que tendo comparecido a exame, se
negar a prPsfar qualquPr proYa, sr•rá considPrado reprovado.
Art. 53. Si, depois de conw(.'ar a fazer qualquer prova, o
de modo que não possa proscguir, o direet.q·
desJgn;lr;'t nutro dia para nova rm•va. uma vez Y<'rifirnrla n
lllnlr!~l i;) do alunmo pelo medir·n do l'~tahrleeimenfn.

alu~nno adoecer,

Art. S'l. Tr•rminados os l'xames rle todas :-r' disciplirw>,
J·caliznr-,f'-hão os examP:~ pr~t i c os. de ac('r)r·dn cnm ~~s d ispe;.:ir,iie~

dr•"fr• rrgnlamPntn.

Ar L. r-i5. A commissãP examinadora constará sempre f!<>

f rcs membro.~. trn IP-sc de Pnsinn t hnnrir·o-praf ir o 011 de r·n-~ino

p1·atirn.

1\rt. SG. A prPsidencia da com missão examinadora caberá
n•• mais graduado; rm caso df' igualdade de graduação. observar-sc-ha a Jll'Pt'""' nr·ia ndlifnr !', por fim, :1 antiguid~de de
n.agist crio.
Ar!.. SI. Üll rcç;uJtark• dos exames do todos os nlumno~
df' uma mesma disciplim\, a commissão examinadora lavrará
12rmo ''SJH'eial, fJIJe 8crú Ianr:arln rm livrn apropri:lrlo, ci~~:H
ficados o.~ alumJJOS por rwdem rln merrcimenU>.
Panu:-raplw unieo. !\o t~aso de igu:1ldadr dt) nola, ter;'t
J>rcceth•rJeia o alumno de melhor conta do anno; rf'produzindo-se a igualdade recorrcr-sc-ha ao gráo da prova oral, em
f'Cguida ao rla e~f'ripla t'. finalnwntr>, ~crú Jll'l'ft'I'irlo u ,le mr;JWr idarlf•.

Al'f. fiR. O altJllliiO a f!ll!'ln faltar ar,enas n app•·uvar;iirJ
dP uma ~,·, diseiplina em t(Jdc-. ,, annn em 'I"'' ~~stava matrirulwln. l"',rJp rn[!f;-ir~•rlnr··-" .• li" an;1" ~upe1·i•••·. !Tef,f::rlfln. en.
trctunt.-., Jli'<'V:nmenfr·. 111 Ji111 "" :tlill'J. r·-.·;n:l•' !1:1 dicr~i,Jliil:t
qnc lllf• lall:1r.

P:u·agraplm unieo. Jo:s;:e !'XIUllf' ~ee:í I'eif.o na confunnidadc do disposto na sPgunúa parte d<J parar;raplrn unieo do artigo fi9. a11endPJHio a quP e''~es :'!lrJniHh niio 1Pr·iío 111:tf..•'ir·nl:1
nas aula~ ria~ disriplina~ rlr• rpil' rll'flPrtdarn.

Art. fi9. N'l 111rz rl1' mnJ'!:o r)p r~arln :mnn liaver:i exames
para os alnrrnw~ inlpcdidt•s dn serem examiregulamentar. pnr motivo de moles! ia comprovada com atlrstado do medico dn rei ahelcf'imrnto c par~
o,:; que tiverem sido reprovados ne~s:a Pjl'lra r•m urna das
matcrias do annn que freqnentarnm.
Paragraphn unicn. Para n,· alurnH<•' JIIPncionarlnc; I'IIJ

extraordinario.~
nados nu PP'~ca

primeiro Jogar. SPI':Í. valida noq Pxarne~ :• em•la dt•. :!nno,
wxae!.amentc como na ,·,por~a re~ul:l rn!'nl :n·: para ns rr)pl·ovado;; não St• JpvaJ•:í Pm cOII·'idt)rar:fío a r~nnla dr· annn. e n <)XUntinandn. 11a nccasião {]e r· a ria 1'~'"\ a. f irar:í da IH'na trp,:;
punl.n~. a que se lirnil;o.r:ío. rrcpr·c!ivar~lf'~llr·. H fnnnnl::tção_da,.;
qucsiGt~~ d_a pr·r1\a f'~( r·in'~l. " :t :lr(.!l1l~':Jii ~1~1.: !rP.~ .l''-'aH1Jna-

dor(';;.
Ar!. GO. () resultado r]•) fr.;lr•' os PxamP:; <;erá pnhiif':trirl
no lJuletirn rl•> .~~tahclr~ciru• 11'
· ·w 1Jir11·io Of{icial.
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C.\Pl'flJLO
n.\S

Art. ôl.

o.,

IV

::\IATH!Cl!L.\,;

pars ou luton:s

.elo.~ eanrli.laln~

:í matr'icula

rlrn·rão :tprc~entar ú se<.·r·o:!nria do eollcl!'iu, ai•' n dia 15 dr~
fPYt'I'I'Íl'o di' cada 3!111<•. !'I:<Jiler·imcntns diri;.:idn~ 311 dii'I'l'tor·.
rlo ;'stalH'ki'Íili<'IJtn,
r: in,-fruid<lS l'tllll n..; "'"'tlinff'.; dnr· ll:IH'TÜO..; :
Para I 11du" us <~anil ida tos:

ePrt.id?ín rll' irlarlr Oi! rlncunwntos rq1 1i\·a lnnll'~. sl'nd<l
fli1'' aq .Íll'-d.ifitcll:üe ...; ,f,. idade ,.;ó JlOdPr·ãn ~t·r aeet'ilas Cll!Il<l
f1ncnrnenl11 Yalin..;o, na !'alta, ali,.olufanwnf,. i'Otllprovacla, do
não sct· po..;si\ ri apr('~<·ntar· a eeditláil 1.k i dali<' <•:;lrallida do
I'"C::i~lru l'iYil d~: ]las,~itttrnlo. <lr) acr.orrlo <'f)iJI " al't. ~r;- di<
C"di:,'(J Civil. r·umhinudo L'OIII u art. 3.19;
v~ aL!e ...;ladn 'Ir que u r·nndirlrdo niio sul'fn· di• •tlilli'•fi:t
C(l!lfagin,ca ••11 inf'<'rln-eonla)!it•"a;
c' :IIIP<!ado dr v:H·rinaçiío.
a\

Pa1·a
pn•' ou

~~~ ~Taluito<.

pa1·~.

orpiiãos, Jli<Ji,; r~· i'<'l'i irlii" ,j,• llllilo do~
,. U!ll dos :-rgninfPS:

à; pa!rn!c. re,;umn da f(• d;:o officio do pat~. quanrlo filho
de otJi,·ial. 1111 f'Pt'lidfío dr rl''"•'lli:lnlPilln~. 'l'1:1lllin l'ilho th.~
pra~;a.

A1·t. ti:?. O~ candidatos q!H' obtivcrrlll I iennca do ctirrcfot· rlo i''liiPg-io para ~c matt'icnlarcm >'rl'fin .c:ubnwtlidl•S, no
y;t'i>prio ~·~t.alwl(•t:imrllllo, prraniP f'Omrni.osõr." fllllll•'ada,; JlPh
<lit•eetor. a m•t P\:lllll' "" ai.lmi""iío quP r•utts!arú dt• [Jl'"v:t esc1·ipta ,. 111'al.
§ 1." A pt·n1·n 8.,eriÓla n nrnl para cada randidato dura!':'t
o frmpo .inlgado IWI'rssario pela emnmissfío ex:uninadora.
~ 2." \ J•l'll\':l ''"<'l'ipla Vl'f'<ti':Í ~o!Jrr~ 11!\1 <!ida<'r' i~ll1 ({Ui'
srt·ãn ap; ,.,, indns a call igraphia l' ''I'f.hngrapllia, an pao.1.;o qu••
a prova i<ral l'nnstar:í dr leitura colll infl't'prd:t~:.:"io d<l Lexto,
Plf'mrnln" rJ,• analy:<~: ]('xir.ologira ~~ rlldinll'ntos de historia
f' ,gcngraphin cln n'rasil. arifhnÍrtira pratira ('.i)JllJl\cta (' noç.iíl'S ~le ,_reotnrlria prat:il'a, riP <H'COJ dn cnrn ns pJ'fl!'lfllllllHJ ..;
nrgamznrlns JW]n cnllcgw.
~ :1." .\'s provas flr arlmis~iín srriín rlfl[IIÍt~ada;; a..; dispo!IÍI:.i'ics i'JUP !!11• convirrr'm. •lrntrf' :1' qur• fnr:1•n ""i:tll•'it•r·ida-;
no rapiluln :mtr.rior.
~ i." O ,·anrlidalo q\lt' ~~~ jnl:~ar lwhilitadn P'"l"r:i r•'f111<'rf'r ao dir·r•1:f"r para lf111' n ~e11 rxan1c dP adJIJÍ"":Í" ,·.. mdr oJ,.
t0<lao as n1:1lf'riao: do I" 011 rlo I" i' '!" anno' dn r·urso. nfim
rll' tnalriculat·-se 110 :'" nu :l" annn.', fir·anilo ~'"""" <'X:ttliPS I'f' ..
~nl:uiP~ prlo <li.'<pooln lli' firwl J],, parrt<?l':lpli<• llfli<''' dn arf i !.!'f 1 !) ~I .

·

~ :í." ()..; t'l'qll<'i'Ítlli'lllus de ilBCripr;iin p:1ra malri<'llb

'"'-

tnn snjPitn'< no sclln csf.abclncJrlll na lei en1 \'Jf:'í•J·.
Arf. 63. Trwminados os r:xames rlc arlmis;;f,n far-se-ha

a t•lassifica•:ãn doR candidatns. ronsoant.r a mr~dia ilol'l grán.~
t•ld id11" uas rrspectiva<; provas. Se !'fio considerados inhabili·

HO
tados os candidatos ao J" anno CJl1•1 obt.iverem média inferior
a ~ :112; serão tamhem considrrados in habilitados á mat.ricula
nos 2" e :J• annos oc; eandidatn~ (JI!P fnrrm reprovado" em uma
matl'ría, OR qunes poderão p!'rstat· I'X:llllP rlP atlrnis'lão ;W
f• nnno. si r~irHla n JWI'milf i1· a idadP.

Art. 64.
tH'.'~

()!':

r·onfl'ilminfPs lrallilifndn..; S~'t'fin •lispo~t0~ t"nt

grupoR:
i", os que fizeran 1 o PxamP d11 ..; I ·• " :!" :111 no~:
2•. os que fizeram 'Pxanw do I" annn;
:1·. ns quf' fizrJ'am apr'lla~ ••xatw• p;IJ'a n I" anno.

~ J ." Pal'a a. matrkula. o' •·anclidatos dn 1• grupo I Pl'íh
f,t·eferencia sohrP os rln 2". " os upsfr sobt'P os do ::!".
~ 2.• J<jm cada gr·upo, n rqcollta para a mafJ·i•~ula ser:í dn
Pigm·oso nccôrdo rom o mPJ'r,·inwnfn dn.' •·nndidntrH. J'Pvrlad'J

11n I'X:lmP d~> admis~fío

.

.\rt.. firl. I nt'a n matt·ic·llla dns gt·afnifos " dirl'r·trl!' do r··>lIt·llir• cl]lNiecer:i ú SPgninfP rwdt•Jn rlP prrf'P!'I'Jlf'i:t:
j n. orphiíos dr paf'
miír:
G) filho:rlt> offir·irtf's pl'f,•c•!ivo~ do Ex••rt'ifo t' da .\11

,.

warta:

Pl fillto.; clt• nffic· i ar.~ I'Pft>J'lll:JtÍilS dn ExPrr>ifn

rnuda;
c)

fi I!Jos flp

lll':u:n.~

dt• rrc•l rnn,·fas

I' !li

('

d:l

Ar·~

t'OJllhrtfP.

2", orphãos dr. paP. JtH JII•'.~JJI:t or·dPI!J cl•1 llllflii'T'•I an!~>r·in•'.
3". não orphãos:
o) filhos de nfficiars pfft•r:fivos dn K'(Peritn n da c\rmn.la:
bl fiJIJ()~ df' nl'fir·i:ll"' rPffll·lll:tdn.~ dn ExPJ'c•itn ,. rla :\!'··
mnrla.'
•, ~
~

~t'l.igo:

·1." 'l'Pt·àn

f>l'l'ft•I'I'III'Í:t

t'lll t·:Hia

.C!I'Iii"'

d1• tJllf'

il'aia P•f.H

·() ~ ;'l

os
Filhos do~ nffil'ia••,; i1111f ilizatl"~ ''" fl'l'id•" ··1~1
nomhafe 011 em Süi'Vir;.o;
b) os filhm; fl,, nffil'iars 1'0111 '''1'\'Ít.'CI rlr• .t~IJf'ITíl:
c) os candirlaft.s qnr nhl i\·,.ra•,, lll"lllnr,., nota,; 1111 t"<:llnf'
l()

de· admif;s1io;
d) Ol'l qnr. nrn vit'fl!rlfl da irlntl••. niin fll!df'r:ltll mafri,•nlar.

S'l IIC :111110 ~flg'liÍJlfP.

~ 2.• :'lia elas.~ifiea(;ãn dP cada tllll tJ,.,,, grtlp<"l.~ acir11a r·t~fn
ridos devrt'-'"'-ha nttf'ndt•J', f!llanfn pns:-'i\ Pl. a"·' J'••ctn·sos p·'l'ttniarim~ do~ f'.anrlirlafns. JI!'PI''•J'indn-~•· n.~ nH•nn,; rnvor<'ri•~'ls
da :fortuna.
~ 3.0 1 fma YI'Z saf.i~ff\ifas a~ rxi:.!PIII'Ía~ ti;· •·afia g-rupn, ,-.~
~nndirlaf.O~ grafuifn<. Íl1t'lllir!to~ ri;•m·fío .'ll.ÍI'ifn<. paJ'a +IJ;IIJ·ic•uln. an rslahPlrc·i<io 11•1 ar!. ltí pm·u n~ ,·nnfrihtJinfr~.

:\ri .. fiô. A.q vagns qtH' !'+' tlt'I't!lll ll+l enll••gio rlurantr o aniJ,)
"() ~•'tiío prPrnr·.l!ida" nn anno ~l'gctillfP. ""'' ",.·,•a.;iiín da ma[·-; ..

é·nla.
Pnragrapho nnü:o. A'-; dP gJ·aLuitos r:•HJrf!l'T'Cl'i'ío. de ar•c )•·<1~~ com as presr~rip('íif'S dr~f" rcgnlanHmfo. n' n lmnnos cp.H~ eofo.iam ma(r·irulado.' cumn cnut rihnin!Ps.

ACM DO PODER E.."tECFÍ'IVO

"\ri. fi7. O numern dP alünli1<•S dn Colle.gin 7\[iliiar dn Rio
de Janeiro é de 750, SellUO 1~;, gora Lu i f OS: o do:; Ollfl'OS I'Ollrgios
<li' ::!tO alumno'. sendo 'a5 ~~·atiJ it<J.~.
,\rf.. 68. 0~ p:'I:.-:JIUlllllUS lh,s t~UI!t~I-\Íl!S llúdl'l':lll lllULl'Í('U\(1!':"f' 1'111 qualqlll'I' dn.-< annns Pnl 'I li" pn!'n•ntur;J I h <·rt~m ! nmradr· ~~ malrinda, rcSJlPiladn n di~JJO~lo n<J :JJ'I. I í, de at~~õr<in

l'"ll~ a JII'Of.!l'l·~sã.IJ rio :JI'f. lifl. p lrt·ãn ·prefPl'o'llo:itl aos I'Ullllirlafos do J.O'H1JO t'lll tl\ll' ful'l'lll l'laHsifiuulos ~i a s1ta •~xdn-;ãn li-

\Pl' ~.ido nwtiYat'la pu1· 111olesti:1.
tirl. ti\1. O e::mditlnlu ti mal1'inil:1 deYPI'<Í Le1· llHti.~ ·lt• lO
atllw~ ,. llll'lh•s c\p I :l, qlla!Hlo ::w dt~sLi11ar no 1" :nmu: tllt'll'.l:'d,~
·J.', .'i ~,· tlrslinar ao;!"" rnt•uos dt> !ri si~" dPstinar aé•
, :i" :,11110. 'l'lldn l'~Saf. idade.• rr•f,.ritlas an ultim11 r! ia tlr: fl\\'t'·
·,)'t•il'l: dn ann" tia matrieulr~.

,\1'1. 70. Tr·rmirw,dns ns nxallw~ tle atltuissã", •J tlirec{ .. r
ao ministro •Ja (luerra, atú <J dia 25 d•:
ma•·t;o ti(· ''ada a111w. a rPla~'ão tios nl!ldidatos r•un1 a rnsp!~C' iva
da~"ifk:tcãu. frita flf.~ aceürdo no111 esiP I'Pf41lla:ml;nlo. afm1 ~In
ql~,. o mil1istro dctermitll' a matricula.
,\rt. ; I. o~ aluJnuos eontribuinles pagarão em quatrn
}H'e~taÇÕP<' I r·imestnws :ulP:mtMias a prnsãn annual •1P 1 :500$,
'ICVPIHio o Jtrimeil·n nagan:enl.o rPalizar-sn no aeto da tttat.ril'llla e mais 100$ de joia.
§ 1." Cada alnmno mante!'á uu eollegio Ulll rll'JHlsilo dll
:JO$, .para oecorrer suas Llcspczas eveutuacs.
§ 2.' As pensões soffrerão dc~l,onto rle 50 •t,. par:J '"'filho!~
dos offidaes t'ffcrt.iYos 011 refur1na•lus 1ln Exerr-ito 011 ria .<\rlll:tda n dl' it.• '(j, a par·lir tl11 ~··f.!l!tldo fillt" tio,.; IIIP"Illl'" offi-

;](I colln~iu r·e~rH~UPrá

tlessa~ t•lasses.
Al't.. 'i 2. o pag'lllllf'llln da pensão voderá 'Sf'J' ft~i l.o Clll I~
}Jreslat,:ik.s u;ensans atlcantallas, sempre rjllP o rCSJl•_ms:n el IJOI'

' iacs

ellc for offieial cffect.iYo ou rdorma.do tltJ I<:xerril.o 011 (la
Armada ou fntlf'.r·wnm'io puhlieo lei vil on milifnr:-. r!m·t]twlo,
f•(ll't'•m. a pJ·imPíra Jll'Pst::t\;iio ÍPr hJl;UI' nu aetu da lll:tlricnla.
:\1'1. 7:l. ()não tlllHJll'ÍIIH'nf.f• duesl.all•~ll't~idu 11o.s arts. 71
•• 7'2 ai•; <! dia 10 tlt, Jli'ÍIIWiro mez dP t':tÚ<t trimr\st J'o: •lll '"''
('a da m••z. impl it·arú 110 desligamento do ahnmw.
ParagTaplw unieu. Não serão submctt.iclos

:1

PX<Lilt<~s

ni•

Jim do nnno !l't'livo os altlltliiOs Ctl,Íu,; dPhilos 11i'í11 li'nhnlll "ihlt•
::-a.tisfeif o~ pn:·vi amcntc.
Art. 7L ,\ reecita dos eonfrilntinle,.; "''l'éÍ r•··•·o!IIÍtla ao
cofr•• tlu eullegiu. afim 1le orcorrcr :ís suas tlt~.S)JL~zas.
Arl. 75. Ficar·ão a rargo do esta!Jelecinwnlo ;~. Jaxagt~i.Jl e
·~ugommagem da roupa de todos os alnmnos interno.~. beHt
eomo n fomcr,imcnto de pennas. I infa e ma i~ •Jbjcctos uecessal'ios aos trabalhos das aulas.
CAPITULO V

Ut\

Ar!. ?ti. O f.CIIIP" lt~r·t.ivo cumeeai'<Í i11• JII'Íillf'il'" di;~ 11lil
abril encerrando-se no dia ·1·i de 11ovemllrn.
Pa.ragrapllo unico. Para o doe ente quP ·IJOr <JU:llquet• mu-

tivo deixar de

cun~prir

rogar-se-ha o periodo

as prescripcões do programma, prolectivo, at" que o wmplote.

Art. 77. Os mezes de dezembro, janeiro, fevereiro e
marco serão consagrados aos éxamcs, ús ferias e aos trabalho-;
relativos á matricula nos collegios.
Art. 78. A distribuição do tempo será feita, de modo
que os alumnos tenham mais ou menos oito horas do trabalho, oito para cuidados hygienicos, refeições e recreios e
oltc para o 8t,ninu, devendo os lwf'arios. organizados annualmente, subordinar-se ao qne ficou estabelecido nos art-. 1:
e 13 deste regulamento.
Art. 79. Marcar-se-1m um ponto ao alumno que, po,· n:of.ivo justificado, faltar no mesmo dia a uma ou mais aulas ou
exerci cios; não havendo justificacão, marcar-se-hão tres
pontos.
§ 1.• O alumno que completar 4G pontos perderá o anno,
sendo immediatamente desligado do estabelecimento.
§ 2.• Nos boletins do collegio será mensalmente publicado
t; numero de pontos destes alumrw::;.
Art. 80. A justificação das faltas de que trata o !rtigo
anterror· será feita, exclusivarr.cnte, perante o director do col1egio.
CAPITULO VI
DO SYSTEMA DISCJPLJN,\R -

PENAS E RECOMPENSAS

Art. 81. Os meios disciplinarPs proporcionados á gravic'ade das faltas dos alumnos serão:
i", nota má no livro das aulas;
2•, retirada da aula ou do campo de exercício;
3•, admoestação perante a aula;
4•, privação de recreio com on sem trabalho de escripl.a;
5", impedimento rlc sabida nn.-; dias defern~inados;
6°, reprehensão particular;
7•. reprehensão motivada no Boletim do Collcgio;
8". pri!"ão em commurn, na sala de P~f.ado-maior, ou i.~olada, em compartimentos areJados c claros;
~". retirada do eollf'I!ÍO at.r. rkz dias:
10. haixa !mnporaria nn dr>finiti,·a das graduaçÕr's;
1 1, excluf'ao;
1:?, cxrmlsiio.
§ 1. • .\' fl'f'.~ primci1·as

fessorps e

insfrnefore~.
A!': de THI!Ill'l'll

JWTW.o

o;•riio appliradas pelos pro-

§ 2.•
I a f I. pPin rlil"eel(lr do roill';:;in. q11e
podcrü. alt•m di~.-:n. por t'OilYI'IliPTH'ia rh dis~iplina. appliear a
{/c n. 1:? :íqncllo cuja pcrnwnr'nein TFl r'sfabclccimrnto fnr prr-

.inrlicial ao Sf'll llorn nonH'. dando •h·"r\ aeto conllccimcnto mn-fiyado n9 lllinisll'o da Oncrra .
. \ rt. 8:?. A retiraria rln eolll'g in ronsi~tc em enviar-se o
almnno á prssna por Pile J'P,;ponFaYcl Jnu·a eorrigil-o, Rendo
qu~. rlnranto o t.~mpo da retirada. Ilw ~erão marcados tanto<:
pon~os rJnanfJJ'l forem os dias arbitrados IJara a duração do
cast1go.
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Arl. 83. A exclusão significa qnc, resolvida P~ta. será
pcrmit.tido á pessoa que legitimamente represente o alumnu.
requerer o seu .drsligamento dentro do prazo de 30 dias.
Paragrapho uni co. Esgotado esse prazo, a exclusão se furá
inrll'pendentementc de qualquer formalirlade.
. ,
Art. H4. A prisão no recinto do I'UllPgio uão thspensa o
alumno dos trabalhos escolares.

/u·t.. 85. Além das recompeu:,as de que trata o paragrapho
uuico du ;ut. G", poderão ser concedidas aos alurnnos mais as
sct;uint.cs:
1", boas notas nus livros das aulas;
2•, licenças exoepeionae~ para passeios:
3", elogio no boletim do eollegio;
4", medalha de bronze on prata;
5", promoção aos diversos postos HO eoq:)l) de al11 mnos;
G", wscripção no U,uo;h'o 1le llom·a;
1", medalhas de ouro denomina Lias "DUI!UC de Caxias,"
«Almirante Barroso». «Marqucz de Hervab. -~:Visconde de
Jultuúma", "Conde t.lc· Porto Alegre", ":\Iarqucz rln Tamanriaré",
''lllaroehal Deorioro", ''Marechal Floriano Peixoto··, "Marechal
Carlos 1\laehado". "Gmwral Pol~·doro", ''GIIllPrnl Benjamin Conslant" e "Barão do Itio Branco", erradas pelo decreto •lo 24 do
junho de 191~.
8", premio "Tholllaz Coelho".
Paragrapho unicn. As rccoJnpeu~a,; du 11. I st·l·i\o aLI.riIJIIiÇão dos professort~s; a!< de ns. 2. :) .•;,. c 5 d11 .lircd11r: a de
n. 6 do Conselho de Insfrw~r.ão; finalmcntl'. as de ns. 7 o 8
do minidro da (}ucrra, mrdianfc proposta do mrsrno conselho.
_\rt. HlL As medalhas dr qne t.mta o n. 7 do artigo anterint· serão conferidas em IIU!llert' dn lrt~s. ::mnnalmcnt.e o na
srl[UCnt:ia <Hll que esf.ão cunumcradas, aos alunmo::; de lJom
<·omportamento I[Ut~ Juranto o eurso tenham tido approvações
distinctas pelo menos na metade das materias thcorir.o-praticas
c plnnamrmf.e pm fodas as pratiea~, ealJt~wlu-Jlie.· l"'t· Í~''"' os
primeiros Jogares em suas tqrmas.
§ 1." Si uma ou mais dessas medalhas deixarmu de ser
conferidas, por não ter ha-vido alumnos quo ns merecessem,
sl'l-o-hão no anno scgumtc.
§ 2." A medalha "Barão do Hio Hr::meo''. quauclo tenha do
ser disfribnida, caberá de prefercm·ia ao almnuo que, pelas
suas approvações em Chorographia o Historia do Brasil) se
'acha melhor collocado.
1\rt. t\7. O alltnlHO. qne mai' sr hnunr distinguido no9
esl.ut.los tlleorieo-pi·aLicvs t.le cad[t am1o do curso, receberá a
medalha do prata, o a de hronzo scr(t aLf.ribu·ida aos alumnos
de melh(l].' comportamento, t.amhcrn em cada anuo; ]Jndcndo
sre I"Ssas medalhas usadas nas formaturas do collcgio.
Ar f.. 8R. A inseripção do no mo do alnrnno no ''Quadro úo
Honra'' (i deferida áquelles cuja JlH~dia arillnnctica da somma
rlo suas eontas de anno Nn torl::n as :mlrrs, (]1If1 r,lJo frrqiH'I1ta.
f(lr ;:;rúo 9 on superior.
Pamgrarho tmic•). J-:ssa conta de anuo para 1.:ada aula
será a médin arilhmrtica r!a somma dr ~nas notas de aproveitamento, mensaes, até o mez dr agosto e doa que ello
pbtiver no concurso que se r,Palizarú nesse mez •.
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i\r·f. R\1. O flr'l'JIÚ" '"'1'11"111~1/ t:nr·J!11,·· t'.nnsislir:í na rnl]n('a<;iín. 1'111 ôHI:t ''~JH'Ci:tl. dt~lllllllillada "i':!IJiill'llll'". dn rdr:i(11
<lo :litllnno~ lfl!l. alt11l! dt> dnt:1d1J <ir· •·rlu,·al'fir' rllfl!'<ll r·xcJIIvlal'. ('lli!Cfllj,·· fi f_'',~]':-;(1 t'Pnl di~fiJlf'l·;jll t·HJ lll:l.i-..: dt• dn11:--: /r~!'l'.ll~
da.' IJJ;!f,•rJ:l~· ~"ll'in:H1a .... , irl('l'!id:J-.: ;1.-...: /Jl:l/i(·a~ r·~:~\~:j:lr',lt·~ d11
!>:ll':I,UJ:I)dlll IIIIÍI''I d11 ;JJ'f, :-)'.
:\J'I
\111 .. \ •'llf l't'CCCI d:l·' !l)l•daJJJ;J..; dt• 11\l!'O ;p1.; ::JUJIJIII).'.
(jll•' :1~ l•·l!lia111 li!Cl'l't·ido. :-<'1:·1 l'••il:1 1'111 "'·>;iín >r>l•~llll!l' rl11
CO!l.~Pili11 rir• liiSII'IH''':i" I' S•'ll li-'<• ll11·s SI' r·:'> j'l'l'!l!ill id11
l'f1l
tnd,!'-' '" :ll'irh da \ i(Ja r•i1 il r• 11:ililaJ· ·
:\11. \lf . .\'11 IIJI'S!IIII dia 1'111 l!il!' ~I' l'l':tii;,;u· I'SS;! l'llff•'g;J
Pll 1'!11 tl\111'11 /l:t!':l I'SC't' IÍJI! dr•II'I'II!Íiladn. 1~111 f'rH'Itt:tl.l!l';l g1•r·;d
do f~uilt'gio. '-'~'1':'1 lid11 " h1dl•lilll l'nnc.;idl'l'a!l<ln sr'!lt l1f!'1•iL11 11'
ji(ISfll'-' P ,Ul':J<fti:H:·Üe.'- I,Jifid<·S Jli'JII.; :lflllll!llh 110 <lllllfl ;ndl'i'ÍIII'
in\·Psl iudr1 Jll 1 ~.;;.:;1:-: l'l•t·t•HlJit'n~a"' o...:
J'P<;UJfados do amw l••t•fill> lindo.

tl

IJ''''

a"'

rltf'l'f't'.PI'I'lli

P''''~,...;

""r

f!'aragraplw ltnit'·IJ. Para~'~"" inH•.siid,ll':t "r' l<'lar·:'t
l'tJil{a o llH't'f't'itJtPI!lrl inf,.JI<'I'IIral. " !'11!1lporlatJJt'1J{o ,. a a)>l idito lllilil.ar do al11tnnr'. danrfo-<r· l'l'<'f'r•r·r·n··i:t :li~"
:lllil"~
:-;tJpPT'Í O f' f'< .

ti'"

.\1'1. !l:!. :\pÚ:...: :1 "'t'.~>fill ~OJP111!11' :1 f!IIP .....:1• I'Pft•t·t• ri (l/'1, !)11!,
h! I'Palizar:í. larniii'!IJ :1 di,fribllit;i'ín ,J,. pr·r'llli""· r11nsislind•' r'!ll
Jivro.s l!l••is I' ob.i<'t'l""' d<•.sl.inarl"" a di'.'-')JPt'i<tl'
:~.
tiJJIIJia<.:i'í"
t·nt t'f\ o~ al!lnlllll". ,. sCI-(I!Ítillo··sc· t'llllrtti'Sos. jngo.s c di\'L•rsÕI'"
t'.Jll fJII" t.'lks lonl:triiu par{<'.

'

Al'l. !13. Aos alumnns IJI!P lt'!'tl!illa!'PIIJ 11 f'.trr,;o !111 CrdlPf\ÍO Sf'l':Í (',flTlfl'rirJn (1 l'('l'fi/il'nJ!o r/,• CIII'SO l' (I /ifll71! d•• /t.{jl'l·mi'/1.\'"J',

d1•

arr·r'>r·tJ, G< 1111 us 1111 1rl<·l11s :niiii'Xns

:1

psf r•.

I'PgU-

):tllll'llf.ll.

l'ar·a:,rrapltll trrticu. IJ.; a!Jtlll·llll" ')IH'. d<'l'ois dt· fni'UJiir:t11 rnrso. nií11 s!' malrÍI'I!iDI'r'llJ
na..:
Kst•olas ;\lilila1' 1111
N:nal. !'I'I'.Piwril" a I':JII<•I'III'f:t <J,. 1'<'"~'1'\'!Sl:t ''"I'J't'"lJ!HJdlilllr• :í.

I'PllJ

:-.ua

c.Ja;..;~~·.

Ar!. !11. O ailllllll" qu,. 1'•11· H/1/II'IIIHdo 1'111!1 di.'-'litH'·~·ãn ('IJJ
fodas as nJ:JIPt'ias rln t•nsino Jll':ll ic<1. l'lltl ...:fattlr•,; d11 paragrap]io tlllÚ'll d11 art. R'' 1• <'111 11111 ii'J'I,'O. Jlf•ln !lll'lll!.~. na~ aulas
qtll'. l'.lllicd illlt~JII 11 I' til'"" I li!•III'Ít'II-JII':Il it'll. ,. nas dl'll!ai~ não
1e11lta :-lÍll!plt•::>!lJ<'JtlP. rnnlad I'IIJIJo ft'll!Jlll til' ~~~l'Yi<:u milil.ar
}lara lod11~ n:.; t•fft'if.""· ~~\1'1'1'1." p:iJ·a baixa 11u llnmissão, os
l!ltirnos :!.! Jtl('Zf'S de >'ll:t Pslatlia 1111 f:oJlPgio; I) sumentf'. I'!
litf'ze.~ sf' a-: disl int'I,'Ü<'s !'orem arwnas na 111aioria das dise.iplinas )lral.il·:t.'- " 1'1!1 11111 "''I" .Ja, :tida-: "" t'l!l'.'-'" IJJPIII'ir.o-·
pr:ll ieo.
Parag-rapltO llllit·o. Tod1.1 11 aillltJJtn 1'11111 n t',l!J'SII int.ct:ral u11 Collegi11. uii(l í'll!lJJlr·dH•rJdido na di.-;pll,.;il;ãn anfliJ'ior
r,nnlarú enmo lt'lli!I<J ,J,• st•r·vif:n n1i!ilar. na.s mn::-mas nondiri)P,. IIS ,spj,; 11Jt ÍJUflf: llli'Y,I'S d<• :'llll l''-'f:tdi:t 1111 PSJUJlf'fi:J!'.ÍillP!lfn.
,\1·1. \lf.. ,\o.'-' alttlllll"" 'i"''· )1"1' !'alfa. u1Jsol1tla d,. rt't'.l!l'so.c;. não pudPI'l'lll go~ar d•· pas,;l'ills I' di\"l't'st1l'S prupt·ios :i.
!'!la idad•• l'(i1·a do c;,l]J<·~i". " dil'l'l'lol' podt•J·:·I fnrJH'CPI' n rll'fi'S,;ari(l par:t la! fi!lJ.
t'"lll:t d•1 <.'111'1'1' rln 1',,-JahdecinJnnf.u.
lllll:l vrz por Jllrz, f:tzr•ndn-11'- :ll'lllltpanltar .por fWS~ua~

I""'

\doll!';J.c..;.

:\rt. !Jli. lh UIIC<'Ili<'" l""'''i'i"i" t!,ll~:ll' J't'1l':t da.~ .~érlPs tlil'l
f:ollr•;.;·ios as l't;I'Í<l." d(l atl!tll 1<••·1 i1 11, '-"'111 Jll'<'.iuizo do~ f.nrhalbos ~~.'-'i'ülan•s. l(lll' llw~ t'OIH'<'I'Ill'lll. ,. ~~''JIIIIIIIllkando. Pt'l~tvia-

l!lenlt, ao t.lired.c'l' n l"g·<tr p:11·a o11dr~ Jlt'l'lf'tltlem ausen!.ar-se,
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1Jara[:!raph1J uuicn. l'a\ o r igual poderá ~ct· concedido aos
alumno,;, levando cadu tllll conmigo uma declaruçãu escrip-ta,
que Jevnú l\[ll"f.'.~enlat· ú :wLtH·idadc mililar, qur~ eommanda
110 lugut· em que fut· permanecer e da qual eon~larú a dala em
qUI~ el!1' 1levc ~~· apre~enfar ao Collegio.
Art. \li. U docelll.c CJliC faltar ao C\lllll'L'ÍiliClll.o de ::>eus
dc\(1rl',; ,;ct·ú ad\lcl'[idn l'lll parliculat· "" Jlt'l"<l!llc o Conselho
de lwolntL~C-ÜO !Jt~lu dii"I'Ci"l' do Co!IPgio e,"''' reincidir na falta
serú repn~!Jenrlidu nu B•defitn do Cullegio. podendo <linda o
dit't)elot· ..;u..;vende!-o d1! exct-eiciu de suas funcçües, :wln que
,;u!Juwl!erú ao eunhceimenlo do ministro da Guerra.
Art. 98. U con1parecimcnto do& docenl e,; ás aulas! d~
'JUis do cume~o da hora marcaua na Labclla para a dtstnbuição do tempo leetivo, será contado como falta, c do mesmo
t•wdu u não t.:ll!lllJUI'I'I'·inH~nLo á~ ~e~,;úoe~ do C•m:-dho de
In~trucção c a qualquer -dos ~r.tos a quP P:-;Li\l'l'l'lll ,;ujeitos
pelo

~

prcsenl1~

t't'gulan11'1\i (]I.

1 ." A~ falt.as ju~t.iricatJa,; lllotivarão ~Úllll'llie perda de
;rraLi'ficaçiío. a11 pa~so flUI', quando não Jus! il'i1·adas, ;\ perda
.- intult.anea <.11• gmlifieação " ordenado.
§ :!." (),.; 1\oe1~Jtll'~ qw' pcrcebeu1 unicalllCll!e o;; vencilllDllLo.~ gei"<lCS da~ ,;uas palPtües, Ullla ve:r, qui' nao Ll'cm grat i fieat;ão ·~spl•.cial, e :r- !li da fnncção do rnagisterio, fi I'UI'ão su.)'~'to!'. na-; ~ua~ faltas. :í" penas applicavei,; aos Jnililare,;
•rtando faltall t ao serviço a que ~ão obrigados,
Art. H\J. As ralta~ conHnettidas em c:Hla llii'Z v•~los dou• !li Ps dPveríio ser jui'l i firadas pel'Unln o di r<Oelor uo collcgio,
IJliC podrn't abonar ai•\ dua~ por mez .
•\rt. 100. Nnnhum fmwrinnariu rio coll1•.gio do magish!rio utl da ad1ninislrat;ão -- potler:í leccionar a a!UillllO do
lilf'Sl!IO eollo•gio on r•andidat"s :í nmlrieula.
l'araf.!;rapho nniro.
Verificada a inf'b~Prvaneia no disposto nf'st" artig". o rlireelor ~u~rwnuPI'<Í. o dt>linqut'llle. lcvc;ndo " ado ao l'llllhPcirnt•nto do 111i!lislr11 da C:net'l'a, que
porler:\ ~'''PI'f'lii•IHII·t·. su~pender do exet·r·ieio das rP.,;;peet.ivas
f;mr~õ,rs. con1 Jlt'l'da da gratifieac;ãn, li"~' praw igur~J ou rncJII·I' a GO dia."',,. Ul'tlliltir 11~ que nã" f11rem vilalicios.
,\ ,., . t 01 . O direclnt· proverá a ~ubstituição do docenle
(]t!r' d1•ixar 1k l'ompai'I'I'I'J' por lri'S ve:r.es eunseoulivas ao colkgi". -'f'lll lnnti,·n .iuslifkart". para r!ar ~uas aulas, sub>d.i!tti~ão ""'"a que ele poderú, tornar uelfiniliva até u dia do encer-

ranwnt.o das llli'Sillas. ~nm perrla Ide grat ificat;ão para o;substi-''~ :íqtiP!la,; ~'-'gnirf'llt-sl', .~l'ltl iltl.••tTllf>l.:iio, 111ais outras
tt·r.' falta.-:.
§ l." De IIIOl.lo igual pr11eederá o direelnr e1n relação ao
dr,ccnte LJUt' l~lllllllJ~tter 12 faltas iuferpulladas. da mesma
natureza. sr~ndn eutan nesse easo ddiniftva a suhslilui(;ão e
1 Llll ]Wrda. da gratificação.
·
~ 2." Proluuganl1o-sc " nCt" l'lllll[J:.ll'l'!'iltll'll(u do doepnf.c
ao ~~olll'g·in atJ; ~rJis llli'W~, ~c cou~idcraní t.er· dl<J l'~'Illlllciado

lnirl".

ao

~eu

cargo.

-\!'L lO:?. J':ln ea,;o d1J § "2" do arlig11 anterior n rlireetor
l1•nu·u o 1?ccnr~td11 an cnnhccirncnlo do lll in i'f l'll da Ou e na,
para pruv1deucnu. este. cnmu de direito .
.\rt. JO:~. O docenf0 fJllC e.screver ,act~rea d1~ matería fa7C!1r.l" pnrl,. ri" 1'111'"".' d"·' !'OllPgios, qualqtwr I r'a!Jalho !lidae: W<J: 1!"111'. <'111 I'~CI'\IfllJIII ~~~CI'I'fll. por lillll' fl'l'\;o ..; rJ1• VIJfll.; da
l.ola!Jdaue do:-; membros do Cow;elho de J u.'>lrnc!,'ão do coleLeis de 1922- V oi. l i
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gjQ, a que,.ella pertencer, seja adoptado para o ensino, fará
,j4s, a tim ,Premio igual á ,metade do preco da edição feita á
;ÇUS!a po cofre do mesmo collegio, ao qual ficará ella pertencendo.
,
Páragrapho uni co. Esse premio não será, porém, coneedido sem prévia approvacão do ministro da Guerra, que
sobre o mer1to do trabalho poderá ouvir quaesquer outras
autoridades competentes.
Art. 104. O dircctor do collegio é competente para im-:pôr, administrativamente ou correccionalmente, as penas do
!·eprehensão simples ou no boletim, e suspensão ou prisão dt.!
t.m a quinze dias, bem como multas de um a oito dias de ordenado o ugratificação, ou todo venc.imento, conforme a gra\:idade da falta, a seu juizo; nos empregados sobre os quaes
,fião · houver disposição especial a esse respeito no presente
regulamento.
Paragrapho uni co. 7\·os casos de grave offen,:;a á moral,
1 e.u tirgente necessidade da disciplina, além das penas referi. d::ts, poderá. o director demittir c• funcci onario delinquente, Ré
e~te fôr de sua nomeação, úu suspendel-o ató decisl\o do Gcn•rno, no caso contrario.
Art. 105. Toda damnificmcãu de qualquce parte dos edifícios· do Collegio ou no:> instrumentos, machinas, moveis c,
em geral, nos objectos da Fazenda Nacional, será reparada á
custa. de quem a tiver causado, sendo, além dis-to, o autor
passível de algumas das penas cominadas no presente regulameúlo, conforme a gravidade da circmmtancia.
Arl· 106. Todos os l'unceionnrios c empre!gados serão
responsav.eis pelas faltas que eommrtlerem uo exercício de
suas funcçõcs, }Jem como pelas que deixarem os seus subordinados pnaticar, em preju izo da Fazenda ~acionai·
Art. .107. Todos os funccionarios inclusive os empregados
civis do collegio ficarão sujei t:Js ao t·cgimen milHar.
r

DO MATERI.\L DO 1':\ST:'-ill E JlEPE::-iDENCL\S TJO COLLEGIO

. ~'\rt. 10~.

~ara ministrar-se

o ensino

fllll

todas as suas

par tes com o necessario desenvolvimento, 'haverá em cada
êoi 1egio:
1", uma bibliotheca;
,. .2°, um, gabinete e laboratorio nccessarios ao estudo das
sciencias physicas c natmaes;
3°, um museu;
4°1 ·sala d'armas;
5°, campo de excrcioio ~~ linha de tiro;
·., n~. material para jogos alhletieos c natação;
7", .picadeiro;
8°, apparelhos neccssarios ao~ cxct·ckios de tiro;
9", armamento, rnunir;fw ele f~uerra, anciamcnlos e errnipumentos:
'
10, cavallos e mual'cs;
11, instrumentos de Lopographia.
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Art· 109· Os eollegios terão pharmac,ja para o· fornecimento de medicamentos e enf-ermaria com as necessarias ao•·
commodaç·ões nara tratamento dos alumnos.
CAPITULd VIII
DO PESSOAL OOCEJ:\TE E DO PESSOAL DO ENSINO PRATICO

Art. 110. O pessoal docente de cada . collegio constará
de 14 professores e 12 adjuntos, assim distribui-dos:
Proofes.sores:
Um para port·uguez, um para francez, um •para inglez,
um para allemão, um para arithmetica, um pata algebra, um
para geometria e trigonometria, um para agrimensura e desenho correspondente, um para desenho, um para physica e
chimi0a, um para sciéncias natura~s, um para geographia, um
para historia geral ·e um para chorograpllia c historia do
Brasil. Total, 14.
Adjuntos:
Quatro para a P secção, sendo deus para a i" sub-sec'cão
e deus r1ara a 2" sub-secção; quatro para _a 2• seoção, um para
a 3• sec~~ão; d.ous para a 4" e um para a 5•. Total, 12.
§ 1." As vagas do magisterio serão preenchidas de · accôrdo com as leis em vigor·
Art. 111. Para o ensino pratico do collegio havm·á:
Tres instructores : um para cada um dos grupos de quo
trata o paragrapho unico do art. s•.
Cinco auxiliares, no Collegio Militar do Ric de Janeiro,
sendo dous para o primeiro desses gru.pos, dous para o terc.eiro c ll'll para o segundo.
Tres auxiliares para cada um dos outros collegios, sendo
um para cada grupo.
Um mestre de musi-ca.
Um preparador conservador para o gabinete ~~ laboratorio de scicncias physicas c naturaes.
Art· 112. Os instruetores c ~eug auxiliares ~erão offlciaes subaHcrnos effe()tivos do Exercito; não nodendo exercer essas funcçõcs por espa,~o de tempo superior a trcs annos
nem ,podendo ser recon-duzidos senão um anno depoi,.:.
Art. 113. Os professorPs gosal'ã•, de honras de tenente•1nronel e os adjuntos e mestres de music~. das de major e
n;;arão os uniformes constantes do planrJ approvado po!Ó dc''!'er.o n. H. 58 í, de 30 de dezembt•o de 1\!20 .
•\rL. 114. Ao ,professor incumbe além do que lhe é mar>:!ado em artigos anteriores:
1°, dar aulas nos dias e horas designados na tabella de
distribuição de tempo, w;signando <J mencionando o assumpto
da lição no respectivo livro, que diariamente será carimbado
na secretaria;

ÁCTOS UO PODER EXECUTIVO

2~. mencionar, do proprio punho, o numero dos alumnos
que, citados como ausentes, effectivamentq compareceram ás
aulas, assignando a competente declaração, tirando a inobservancia dessa ultima condição todo ·J canJ.dc:r de aulltcntic:ilhule :i nota dP eomparecimrmLo:
3". hal.Jituar ot' alunmos. vut· meio de :>ab!JaLinas e::~cdpla;;
c orae-;. as provas de que se compõem os exame~ finaes;
4", apresentar á seCI·etaria, alé u dia tl de cada mcz, a::;
ubtas de aproveitamento dos alumn•IS, mauifestado nas ,prova~>
a .que os tenha suhrne!Jido no rnez anteritw, n'pn~~entad..t~
p.or gráos de O a 10;
5", comparecer ás sest!Õeti do eonsellJ, de iustrucção e
uemais aclus para os ttuaes receba ordens do dircctor;
6°, fazer as requisições do material que julgar conveniente ao ensino;
7", satitJfazer as exigencia::; que forem !'citas pc:lo director
a hem do spJ·vi~··'' on para fonwc•or informa~:õns ú a:ut.oridwc
~ll)JCI'ÍOI';

8°, subml'ller sou~'~ alumno::; a uu1 coiH.:ur:,;o. nu rnez llP
ago:;Lo, propol!lln-1lw::; quc;;lões sobre a materia dada até eu-

tão e entregar á selcrelaria, ató u dia 5 ;lo mez ::;uhsequente o
das provas tJUr· dcverlo 'il~l •·H.:ripLa:; em papel
cai'!mbado ]Jela mesma SI'CJ'f'faria:
.9", fiscalizar u ensino Ulinisl.ntdu l'elu adjnulo q11e servir:
sob sua direcção;
10. eonuHu!lit:al ao direelor ljtt:\1)31JIW1 ii'J egularidade.; ou
cansa~ que pcl'lurl.Jl'm os exe1·cicios dP SI!W' Juucções;
i 1. commuuicar Lambem ao J i redot·, •:ow auteeed••ncia, a
impossibilidade de dar ~~!as a•ila~, qu:mdu isflo possa sucecder
,wr nwf ivo justificavel;
1:!, marcar, com trc" diu.~ de aulc)cedeucia. a materia das
~Sabbat.inas, communicando :í seéretaria, afim de saber se ha
algnm impedimento;
13. dar varLe. Plll !J,J!diuJ sl'llJamd, ao dit·ec.;tor do mao
procedimento dos· alumno;; na aula. nem como dos que tenham
i' alta de applica.ção,
·
Paragrapho unieo. Alóm du.~ tlevet·•~::; ti e seu cargo uo e::;tabelecimento, os doeeules tio eollegio poderão ser de::;ignado.~
para exami!!adores nos concurso~ de aumissão ás eseolas militares e nos de provimento de Jogares vago,; na' n•parlit:ii•'"
subordinadas ao Ministerio da Gurn·:1.

jul~amcnlo

Art. 115. O profcsl:lul· st~rà .;ub,;LiJllulo em ::;uati faltas c
itupedimentos pelo adjunto mais ·mtigo tla 11ccr,;ão ou da suhsec9ão, se ~quella Jc)r a dt~ Iiugl!a". ''li ainda da aula, q1taudo
a'ltnm provido.
Paragrapho unic•). \;J Jalla d,~ adjllnl.o, a quem eaiba
esf:ia substituição, o din·et"r Jli'IIYi·ICll'~iaril afim dr~ q•1e seja
dia feila do melhor modo .vol:loivel.
Art. 116, O~ profes~ore::; e adjuntos terão de serviço
obrigetorio ,â regencia de dua:; turmas; vela que accrescer leriío direito a uma ,gratifi•·:u;iíl' d·· lOOf.. pa!!a pelo cofre do
\ ollegio.

ACTOS DO POIWJl EXF.CUTIVO

·
Art. 117 . Os docentes de matarias distribuídas por mais
de um anno do curso deverão, tànto q'uanto possível, ·teccio'ml-as ~uceessivaménte em C'll.da um c1e<;~es allJJn~ acompanhando as rc~pectivas turma~.
Art. LIR. Nenhum docente pode:>:>á lecciomir uma tttrma
de mais de 110 alurrmm::. salvo no I" anuo. no ljtJal e;;;so numero
poderá aUingit a GO.
§ 1." Quando em qualqúer aula fôr excedido o numero
fixado, respectivamente. os. alumnns serão dividido~ em t.u rma5 como fôr mais conveniente.
§ 2." A designação para regencia das novaR turmas será
feita segund(l escala PH~re oR docentes dn" rr·~JJI'I'f iv:1" ~Peções,
obPrlecendo a hierarchia no magistcr:o.
Art. 119. 0::; ad,iunfos deverão cumprir rxfrietamr•n[P as
in:::;trucçõrs dos profrssori'S a quE' estivrrrm auxiliando.
Art. 120. Os instructot•es e seus auxiliares oiiSPl'Vat•üo
rigorosamente os programmas e regulamentos adoptados e deverão mencionnr em Rua parle Am que cnnsi~tiram n.-; r•xncioios dados.
Paragrapho uni co. Os instructore::; terão livro d1• t'argn A
dAscarga dos objectos a seu t•argo A conr.ernr>ntPs an Pusino
dP qnP rstivPrPm ericarrégadós.
Art... 121. Os auxiliareR pratieos estão parn "~ in.;fJ·twtllrP~ como os adjtintos para os professores.
Art. H~2. Os ofl'iciaes do ensino pratico potlet·ão ;;nr encarregados cfp qualquer onlro ,.,.,.,.i,:o t'lllllpnl i\·pl ''"'" " "Xrt •
c i rio de suas funcções.
·
Paragrapho unico. Desde que não existam doi·Pnt.es Pm
numero SI\Jfficiente para re<g'f:ooia dr todas as t.nrma~. obs·ervado o disposto no art. 116 r §§ 2" e :~ .. do art. 11R. poderão
rPg-Pl-ns PSRPR nfficiaPR. dn ar.rôrrlo rom ns suas hnhilitnr:õrs.
Art. 123 .. Ao preparador cnn::;ervadllJ' incumbe:
1•, COtlSCl'\'Ul' em boa orctém O gabirll'fP P O Jahoraf.Mill a
seu cargo;
2•, fazer as cxperiencias que lhr forPrn indieada::; prlo
professor;
.
3°, asl<i"lir· ás aulas respPt'fh-as r• ·H·ganiza1· pPrlidoB do~
objectos;
4", demorar no gabinete ou labnratorio o tempo que f'Xigirrm os trahalhos quB lhe tiverem sido orrlr>nailol'l.
CAPITULO IX
D.\ ADMINIRTnAÇÃ.O

Art. 124. O direef.or de cada enl!egio sertí. nfficial effeetivo do Exercito, com o curso de sua arma. pelo meno:s, e com
o posto de coronel no f:nlle.gin do Rio e t-cnenf.f'-eoron~l nos
demais. Podcrú romtudo. frr indiffercnleJ•tnldr• tlllt dPste;;
c1ous postos, si pertencet· ao quadro PS!)f'i•ia] d1• drH~I~lllt•s mili:at•es ou mesmo o de gen,~ral, sr•mlo offieial rt'formodo.
. Paragrapho uni co. O fiscal será maJor cffer.tivo do ExerCI lo, que tambem tenha no mínimo o curso llt:' sna arma.
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Hàver~ m~is o seguinte pessoal:
a) um ajuiiante (capitão ou 1" tenente);
.· . ·
. · .
b) um secretario (i• tenente dos quadros das armas ou de
iJ.õministração);
c) um sub-secretario;
d) um 1• official;
e) quatro segundos officiaes no Collegio do Rio e dous
em cada um dos outros;
·
f) quatro t~rceiros offiriarfl no Collegio do Rio f' dolJ9 om
cada um dos outros;
fi) um bibliothccario;
h) dous officiaes contadorr-; no Collegio do Rio e um em
cada um dos outros;
i) quatro commandantes de. companhias para o Collegio do
Rio e dous. para cada nm d•l" oulrno: (c!P prPfrrencia officiaes
reformados) .
Par:~.grapho unico. Quando n dirrr.tm· do Collrg:o for •A!icial grneral, um official subalterno nffeetivo ou reformado
posto ú sua disposi<}ío rxcrcrr{t a~ fuiJCQõro t\1') ajudanl~ cliJ
nrden!';.

,ArL 125.

Art. 12G. O pessoal de :;aude constará:
Ire::; medicas, sendo clnns Rubalternos P •J nui.I',1 capitão,
que será o chefe do serviço e encarregado da enfermaria;
·
b) um pharmaceutico;
c)· dous praticas de pharmacia para o Co!Iegio•cto Rio e um
IJ::tra cada UI!} dos outros;
d) um enfermeiro:
e) os serventes necessarios.
..

a)

Art. 127. Haverá ainda o segu;nte pessoal auxiliar:
a) H inspr,cfore• dr 1" rln~sr 11nra o Coll(lgio do Rio e G
para cada um dos outros:
b) 20 inspecfor0s dP 2° P!as-1r para o .Collegio do Rio e 8
para cada um dos outros;
c) 2 fieis:
d) 1 porteiro;
e) 4 continuas pm·::t o Gollegio do Rio c 2 para. cada um
dos outros;
·
f) 4 primeiros o:argento:: no Coilcgio do Rio e 2 c·m cada
um dos outros;
g) um f•eitor:
h) serventes a juizo do f!ireclor.
~Jc

Art. 128. No Collegio l\Jilitar rl'' Rio de Janpiro o pessoal
officinas constará de:

1 electricista;
1 ajudante de electricista;
1 carpinteiro de 1• clas;;c;
1 dito de 2" classe:
1 ferrador;
1 ferrador ajudantP:
1 corri eira;
1 pedreiro:

:.\r.'roFl

nÍ)~

t>obrm

r~xf.:cuTivrl

i pintor de 1" ·classe f
1 dito de 2• ólnss-e; ·
1 lustrador: ·
··
1 bombéiro.
Art. 129. O ditcctnr do Collegio é a primeira autorida<lB
d!' eslabclccimenlo: éxr-rrer:'t acção de commando sohre- tod()
o pessonl qur nell'C serve: suas ordens são trrminnnteé; e ol,ri~nl orias prl!'a I odos os rmpregarlm;, inclnsivc para .com os
,,,cmbros do magi::.t crio; cxorr-e superior inspCC\ÜO ~ohre a
execução dos programrryas di'. ensino: fiscal izn lodos os di' mais
l'r:lmos rlr ~erviço do Collrgio: regulrt c dc,termina. de confor- '
midade com o present~ regulamento 'C ordens do Governo, em
ft;do quo interessar an mr.smo Collegio e não fôr de rspecial
rompetencla do f:onselho àt' Tnstrucri!o 011 rlo Consr>lhn Admínic;lrat.ivo.
Art. 130. Cumpre-lhe mais:
1 o, eorrespondrr-sr dirertamentc, em oll,ircfo de snrviço
{](l est.abelecim"Cnt.o, coJT: qur.lquer aut.oridadr> civil on militar,
Pxcepluando-se os ministro,;, o Congresso Nacional r 0.>1 mir j:;f.ros do Supremo Tribunal Federal ou 1\Iilitar;
2•, propôr ao Ministro da Gu;·rra a nomração dl' empregados parn prr>rnchf'rrm n~ vnga:o; qne Ar deTr>m na administração:
3•, nomear, dentre os empregado~ rla administra~ão na
fa:ta ou impcrlimenló de qualquer delles, que<m os substitua
interinamente. dando logo pal't't' desse acto an Minhtro da
OnPrra, ~e o provimento rlo emprego não fôr de :::un propria
comp13tencia;
lt". remetler !.rimc3irnlmente ao Departamento da GL'erra
~' Dircctnrrs de Srn1Clc e Tn!Pndrncin. re~pecl iv~mrnl•'. a~ nltr>rqções occorridas com os officiars: que ~;ervirem no Cnllcgio,
P. anntwlmentc, as informações de conducta;
·
5•, dar licença aos empregado., do Co!legio. sem perda
dr> vrncimentos, não e:xcedertdo a 4 dias llm cada m't'z;
6", informar, annualmente, o ministro sob•·e n cr,mpo!'tamento n mndô por que desempcnhnm o~ seus dr~res o!'l
' empregado., do Collegio. inclu~i'r 0::1 membros rlo màgistel''O;

7•, nprAsr..ntar, annualmrnte, :ÜP 1 de março, um rrlatorio
:J.breviado do estado dCJ rslabclecim1;rito nos seus trrs rrimns
- doutrinai, administtafivo c disciplinar - romprchen~lendo
;:~. rela(:ãn dM trabrilho8 do nnno findo i' a proposta ci08 m'Clhornmento~, modificarõr;;; P r·eformas cnw jukar r·onYrnicnte,;
:w Collegio:
·
·
·
· '
s•. rubricar todos os livros de c~criptur:wão dn 0StahpJcrimento. podendo delegar cst:1 nttribulcão ao fiscal:
9°, ord0nar as despeza~ do prnmpto pagamento:
10. dar possr> aos funccirmarios do co!lrgio, tanto rln ::ldministraciio. como do magisfrrio:
11. dP~!igar do col!cgio os alnmnns, clr cnnformidndr' eom

r' lr

re~ul:J.mrnto;

12. cnmpletnr, na falta absoluta de doc"nfrs. aq commi~
"õrs exrnninadoras com 0'! officiaes d!l administra~ão que IPnham as necessarias habililaçõc:>;
·

AOTOS DO PODF.R P.XECUTIVO

13, mandar, duas vezes por anno, após o ·concur;;o e encerramento rias aulas, aos resp·onsaveis paios .alumnos, info*""
macõe~ relativas ao procedimento P. applicac.ão dos m~smos:
H, adquirir, com os recursos do cofre, os premios de que
!.rata este regulamento, e mais os que julgar neressarios, assim
com.o despender as quantias necessarias para effectuar, uma
vez por anno, uma festa escolar. tudo, porém. de aceôrdo com
o. Consdho Administrativo;
,
15, ordena.r, ainda de accôrdo c·om este con~elho, concertos e melhoramentos nos edifícios do collegio quando os
recursos do cofre o permittirrm:
16, observar. na parte administrativa as rlisposições do
n. T. S. (L. no que fôr rompativrl com o regimen collegial.
17, designar os docentes que forem solicitados para as
commissões df' que trata o par:v.rr·apho uniro do art. 114, deRtn
rrgulamento.

Arf. 131. O dirPefor· rlo collegío será substituído nos seus
imprrlinwnf os, tanto pam os a e tos da administraçiio. com r.
1 para os do en,íno. pelo official comhntento nffectlvo 011 t·eformnrin do Exercit.o ma i~ g-rnrlnnrlo rio f'~fahelerimento.
Art.. 132. Ao fistal incumbe:
1 o, receber e transmiti ir n~ onlen~ do dirPrtor, cuja
encução fiscaliza, é detalhar todos os serviço, rlo collegio,
quer ordinarios quer exlraordínarios:
2•, auxi~iar o dircctor na -insprrril•' rPhl ivrt :1 I'XW'nção
dos programma8 do ensinn pratico;
3", participar diariamente ao rlh·Pctor tudo quanto ócrorrer no esf.abelecimenfo P q11e mr>rr>ça >'Pl' lr>vado ao 'lf'!l eonhecJment.o;
4•, apresentar ao dlrector a~ pPtições e mais papeis sohre
os quaes não pnssa p·or si rr~n!vf'r, infnrmanrlo-os convPniPntemente;
,
5~, fiscalizar a disciplina do collrgio. de accôr·do rorn psfo
regt1lamento e as ordens do director:
6•, informar sobre a eonrlncla dos altnnno.;; e rl<'s Pm[lr<'gados;
. 7", conservar em diu o 1ivr11 dns castigos impno;fcls ao::;
alumnos; -·
,.
s•, inspeccionar constantemente os set'viços attribnidns
ao" funccionarios do col!egio, f' ter en ifhrlo em que t.tHin sP.fa
.mantido em boa ordem;
• 9° 1 inspeooionar, com freqnrncia. o raneho r a enfermaria
providenciando para que ~ejam nh~r1·varlas ns mais rigoro:,a;;
, medidas de hygiene e asseio;
.
10, fi,calizar a escriptura~úo ela carga r dPscarga do collegio e. de suas dependencias:
H. apreRfmf.ar- ao rlirector. Ull prineipio de eada f rimPstre,
o mappa dos animaes com rlrcl :nação do f'~~ f a do de rarla 11 rn;
12, dirigir os -trabalhes t!P nivPlnmento e mn.~Prv:-~r,fio rla
linha dP tiro, rampc~ dP I'Xr>rc.if'i"~ e rrcrPios;
13; facilitar aos instruetorP'> todo." n~ Pll"mr.ntns prPci•:o:~
para reparação do matrrirtl d(' in"l r"lll'f::ín P ponhf'I'Pr rio pr.n<>nmo dai!i munições:
H, viE<ar todos os pl'dido~. apre~f'ntando-os a despacho d•l
director;
·

AfWOR
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15 verificar e rubricar todos os documentos de receita n

despez~ do estabelecimento. qnr rlew~rão. se~ submcttidos ao
exame do director ante>; rlF levntlos aü ronner1mento do Con~e
!"rlho Administrai ivo:
16, app~icar todo o sru wlo e e~for~o para que os ~lmnnns·
r emprpgados procedam rom a ma1s ng;nrosrt. eorrrrr:an. rlPn1rn P f{,ra do Pi'labelecimento:
17, rcsolver, sob sua respnnsabilidarlP. Inda P qualquer
EtllesUío, si for tão urgentr a ;;11a •IPcis~n. que J~ão possa rspPrar JWln flireefor, a q1H'm pal'l 1C1para IITIJnf'diUialln~llf, ..

Art. 133. Em seus impedimrnln-, nu ff~:llas. o l'i>'~'al SPr:í
hUhsl.ituido pPlo official combaf.Pnff'. rrff'l'll\'n o11 r•·lorn1arl".
mais graduado da administração.
Arl. 134. O ajurlanle é o assisfpnff' imnwdialo do fiscal
11a parlc disciplinar. dnve pessoalnH'ntP• vigi~r eom a mais
incançnvrl ai t.ençã.n o rpH' acnntPC"l' no collegJO, qunr em r':Jação aos a!umnos. quer ao pPsRoal dcllP~ cnca,rregado. prc•vt~~
denciaHdo ,sobTT o qnr P~l ive1· Pm ~'m' att.ribn ir;õrs nn dnndo
rart e ao fiscal.
Incumbe-! h f' mais:
I
manter a ponlualidàde das hora;; marcada.~ para as
differcntes formaturas, fiscalizando estas r dando-liH'R as dis]losições mais ronvenienf.f's para a hoa HHH'r·ha ., rP;.:IIIaridarlc
du ~CrYÍÇO;
.
2", vigiar e nbsPrYar a ronrlucfa das alumnos r do pessoal
que lhe estiver suhon.linaclo, afim dP Jli'P~fal' infot·rnaç,)c,s,
quando p~edidas:
3", participar diariamente ao f isca 1 as ncrniTf'ncias, prcsland" esclarnPimcnto;;; a respeito;
;i". visitar assiduanwntr as c:alas d1• Pslwl" e I'Pcrrios em
que sp acharrm os alumnos:
5". fazPI' affixrit· tàhnletas ·rnm os nnnwrn~ do-; alnmnos
privados r! e sahida. o ou Iras alf.erar;õcs: ·
·
6'', fazer retirar do Jogar em que f'stiver o alurnno qu~
c>ste.ia verf.urbandó o silr;1eiq ou a urrlem, P recolher-~P a 11rna
sala de> c~st.wlo, dando conheçimento disto áo fiseal:
7".. imdr11ir os.inspeétnres e mais pessoal qiJP lhe 'for
subordmado sob:r:e o modo rlP sn conduzirem nos diver~os
rn mos rlo servi co:
s·. organizar e manf.er er11 dia a esrala dos nfficiaes que
sc>rvem no collegio, dos inspertores. dos gliardas. rins serventes ~ dos alumno.s offie_iacs e gradua!los. pa,ra qnP sn,iarn conYcmenlt>men!e d)slnbmdo~ nos serv1ços quP lhPs eaibam·
!1•. mandar procNler diad:tmentP :í lPitnrn do holetim' em
format11 ra gpr·a) dos àlnmnos:
·
I O, fazer apontm· 3'< fnltas <IP !'1111lprtrc•cinJP!li o rlo pf'ssonl
que Jll(' é subordinado:
. 11. ler um liYt'o-rarga P dPsearga do material r ntrnsilios
PXrsfe~ff's .n~.casa da <?rdnm r;: nas drpenrlf'nr·ias a Sf'll rargo;
·I_, dJl'I,.u' a escnpt.uraçao da rasa rla nrrlPnt. fi,·anrlo
respon~avel perante o ·fiscal .pela sua rxact i dão:
13, ter a escala do serviç.o de dia no qual 'r.oneorrem os
officinr,s elo ensino pratico e os commandahtes de companhia~
0

,
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. . .1\r.t. 135.•
àjudante .será substitui do em sua11 dfalttas odtel
iníJ;ledlméntos por uni dos • instructores ou comman ap. e,f:l
càrripanhia, ri· criterio do direclor.
.·
j1
•
.
Art. 1:36. O secretario é o chefe da ~ccretana e são- 1h c
;;ubordinados os empre!'ados desta.
Ao secretario. cujos actos ficam ~ob a· immediata fiscali7aeUo do clirector. incumbe:
1", prcparar .a corre~ponrlcncia. c!P conformidade com a-:
i ns.truccões do d irector;
2", distribuir. rlirigir P fi~ealiznt· os trabalhos dn c;ccrrt.aria;
3', preparar c instruir, com os neces~ari_os documen_i.os,
todos os assumptos que devam subir ao conheCimento do drr!'el'1r, fazendo succinta exposição de\lrs, rnm declaração a
respeito do que houver occorrido;
4•. cscrcvrr, registrar c archiYar n eorrcspondencia rrsrrvada;
5•, lançar no livro respectivo o<: !.ermo~ de exame e lavrar as actas do Conselho de Jnsl.rucç1ío:
6•, preparar os esclarerimenlo-; qne drvnm ~r.rvir de basr
nos relatorios do director:
7•, propor ao dircctor as medidas necessarim; an 11om andamento dos trnbalhos cta srcretnrin:
s•. receber dns commissõcs rxamimtdora;:: ::~s provas cscripfa~, convenienf.emrnt.e lacractas. em um rnvo·lnero. om
cuja capa se ve.ia a declaração firmada pPio nr~sidf'nte da
commisRíio rcspect.iva de qu0 !orlas ellas r>~lão rubricadas por
lodos OS SCJ1 S membros;
o•. apresentar ao dirrctor, no fim clr cada mcz, o cxlracto
de numero de faltas dos docentes;
10, encerrar o ponto da secretaria P ela bibliothrca.
Paragrapho uniro. Incumbc-il1f' ainda mandar:
1", escripturar o livro dP assentamentos do pes~oal docente e administrativo:
z•. extrahir do livro elo ponto um rrsttmo de· faltas d"
· pC'ssoal da secretaria e bibliotheca. para os fins legaes;
3n, fazer annualmente o indirc das drlibPrac1'ics do dircctor e do Conselho de Insl rucção. que contiverem disposiçõcf;
permanentes:
'~·. lançár no li\To da porta o~ desrnchos proferidos nas
· petir,õrs das partes;
Go, inventariar todos o:;; objec(o~ prrfencrnt.Ps ;í !"r>cr<'larin
f' c:ma!1 dependencias:
G•, registrar a corrr~ponrlrncia do direcf.Ot';
i", fazr.r c"cripturar o livro dr acsenfamentos do.s nlumnos e lavrar as respectivns CPl'tirlõe<> rle n:;sentamentos:
s·. fa?.er e.scrip.tul'ar o livro dr rPoCnha dos animarf' IH'!'":
tenrcntes ao co1JegJO.
Art. 13i. Ao sub-serl'etarirJ incumbe:
1". ::tuxiliar o f'!'crrtario no; trabalho~ dn rrsprctiva O(lcretaria c substituil-o nns sn::~;; faltas;
2". apurar.!'.. apresentflr ao <:ccrrfario. mensalmente, para
ser pre~ente ao d1rcctor, o numero de faltas de cada alumho;
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a·,

fazer o registro diario dos pontos dos alurnnos;.
4•, quando o sub-secretario houver substituído o secretario por !.empo excedente de tres mezes, preparará, p9:ra
apresentar-lhe, terminada a substituiçã?, um rel9.torio. ctrcumstanciado do todos os factos occontdos na secrotnr'ta na
ausencia daquelle.
·
Art. 138. Aos primeiros officiaes incumbem os trabalho~
que lhos forem distribuídos pelo secretario, devendo conse.~
var em dia a escripturação de que forem encarregados. r 11cando responsavcis pelos livros c papeis sob sua guarda.
Art. 139, Os segundos e terceiros officiacs executarão os
trabalhos que lhes forem distribuídos pelas autoridades sob
cujas ordens servirem e conservarão em dia a e~cripturação a
seu cargo. sendo umalmente responsaveis pelos livro~ r papei;;
que estiverem sob ,sua guarda.
Art. HO. O scglmcio ou terceiro official designado para
archivista será responsavf'l peios livros f' pap0is existentes
no archivo, não permiUindo a retirada de paprl nlgnm sem
ordem do secretario.
ArL 11!1. Ao bibliolhecario inrumhr:
1". a guarda e conservação dos Iivros.mappns, glohos,quadros, desenhos de qualquer natureza, bem romo da~ mrmoria'3
o mais papeis impressos e manuscriptos;
2", ter em dia o catalogo da biblothccn. mrl JJ()dicamente
organizado;
3•, a esc.ripturacão da entrada de Iivros r mais obj cctos
por compra, donativo ou retribuição;
4•, propor ao director, por intermcdio do secretario, a
compra de livros que interessem ao ensino escolar.
Paragrapho unico. A bibliotheca terá nm regimento interno org·ani7.ado pelo bibliothecario, rf''e n snbmrf terá ao
exame c approvação do director.
Art. 142. Os 1ivros, mappas, manuscri pl oF. f~it' .• não poderão sahir da bibliotheca; ~erYirão apenas para leilm a ou
com:ulta na respectiva sala,
Art. 1113. O official contador 1hesourciro ter ti ns attribuü;ões que lhe confere o Regulamento de Adminisf.raç.ão dos
Corpos de Tropas e Estabelecimentos Militares.
Art. iH. O official contador almoxarife (encarregado
do material), terá as at.tribuições que lhe são conferidas pelo
regulamento acima e mais as de official de aprovisionamento
dos Corpos d11 Tropa (rancho c forragem) .
Art.. U.5. Nos collegios, em que s6 existir um official
contador, este exercerá nccumulativamentc as funcçõC's da
encarregado de fundos e material.
Art. 146. Ao commandante de companhia incumbe àpplicar todo zelo e esforço para que os alumnos procedam eom
rigorosa correcção dentro e f6ra do estabelecimento.

Incumbe-lhe mais:
i", obrigar os alumnoR de sua eompanhia a se conilarvarrm a'lseiadoR P uniformizados:
2•, conheeer todas a:;; orrorrÍ•uria~ ltaYiclas com os alumnos. ouYil-os sobre f]Ualquee rf'clamaçfíu. providenciando no
que fôr de sua a\çarln. nn !f'Yflndo n caso ao r.onlwrinwntn da
autori<;lade superJnl';
1
3", passar revista nos alunmo;.; no-; rlias de sahida geral.
assistindo previamente á mudança rlf' roupa. providenciando
-sobre qualquer irregularidndr. nfín1 df' fl\lP sríiam rorrcrtnmente fardados:
4", exigir o maximo asseio nn dormitorio P lavatorio dos
alumnos e não consentir que as camas sejam desarrumadas:
5°, ter um livro carga e desearga do material e ntemtilios
de sua eompanhia e rlepPncleneias. aprcsPntando-o 1111 mez de
janeiro de cada annn nn fi•wnl. qtH· mandar:'1 ,·onfr>t·il-o pel:t
repa1·tir,ão eompeteníe;
i
fi". tPr o maior rmirlado para qnr o~ papei;; e li\ros dr
sua companhia sr.ia m rJsct·: pt 111 ad11~ I'OTn regularidade;
7°. examinar o farrlamPntn ~' Pnxm·nl fornreidos aos alumno::;, · provirleneianrlo con1o ,J,. di r1•i I11 ..;oh r r qua lqurr in'egulari.Uac!P que rnf'ontrar:
8°, apresenlnl'. no fim de cada nnrw. ao fiscal, 11111 mnppn
dó fardamento P PnxoYal flí<:;l r·ihnidos a11~ nlumnos;
9°, IIJ'ganizar ,• I'C\OI'Iti•J' :111 f'ltl'ff' <]oí Sf'rViP,Il df' inlenrJencia. de]lllis de visact::~s p1~l11 f'i,.:cal. a..; t''lllta..; rJ,, Pnxnval P
livr'os fnrnf'rírlo;.; aos al11111rto~ niio l!n!uitn"'.
Art. 117. \ns pr·inlf'Íf'lh .;ar.!.!·r·ntns irH\IIilJlw:
1°, trr 1'111 dia a l'sl'l'iplnr:u:fl'' do~ livro" l' papPis de sua
companhia;
·zo, receber dos COIIIllWitdattll·~ c],. f'.ilTI>panlria r IPr sob sua
guarda f odo o fardanwnto (' H li "-'íY:tl do,; alnmnos. sendo re~
~ponsavrl pr•rant" aq11Pll cs p11r qna l.qn<'t' fali a que se dbr:
3°, rrgisfrar prn livro ar•n,priadn " fardamrntn f' enxov:ll J1Pr!rncen1c a cada alunmn:
1°. disl ribuir ans "''1'\'cllll'" uns dia:; i],. sahida ,. rnt.radas gera1~s a t·nupa, qn•· ns alun1no.s livi'I'I'TII de vestir c verificar na roupa da :t enf t'Pga ~.:a,_, 1nPsmas. participando immeáiatanwnte an r·nm•nnndanf,. d•· 1'11111p:lllltin as faltas flUO noturent:
< . · 5~.-: enl,regar an <'ll<'atTI~g<<do da lavagPm r nngommage111
.e rec:~bPr,. ljlHtttdo Jll'lllllpla. a t'<IIIJI:t dos alnrmt"" a nssr fil't
df>o;tinada. in·gmli.-:atHfo "" 1'1'~1"'~'~ i""" ~''."'"· q11f' .c<'t'ih \·i.'"!ldCo'
pelo COtlli11UrHlanl i• ile cu!llJI<t nh i:1:
· '" ~ 6~: Tlsoalfià r'· i·,.:: :-t't"v it;os 'h 's .-;I' rn:nll'." da r·,Hnpanh ia. dn
~~rê<lôl"ilf>: ~\orll ·m( ohl•ms TI'I'Pil ida~ do respectivo commandant r.
,-; 7".- nl1F{•rvat í:·ig·ni·o><:iTYii'Off' as disp••sir.õr,s do R. T. 8. (}.,
relativas á« func.;:õr~i' P dever••< ;:.!i)rU<'s dP "''11 ro"f", ttt> q11P
'fó:' emnpativel ·Com.o regin1cn coll(!~irtl.

Ai·l. HA. ,\n J"ll'h•ir" incttllllH•:
.·
1", a g:unrtla, cuidado,, I ísc;al iza<:ã" da lil'np('7,a r]:t~
e dr toda~ as. depenrl.encin,." fia ~~·erPfaria e. hPrTI ilssiJtJ. -a
- dns moveis e .matermes ·.ilessn" depçmdencias ·
, .·
2°, rect>ber o" papeis " r PfJUPrimf.ntos âas parte~;

a1!la;:;
earga
·
-.
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3°, expedir a correspondencia que lhe fôr entregue pela
:;ecretaria e ,1ue protocollará;
4", distribuir os livro:;, papeis c mais objectos de escrivl.a
a '': inspectores e guardas para os Sl'rviçoc; das aulas;
:í". r·Psidir nn e~t.abelecimPnfo nu nas proximidadl's, caso
nclle não h~.ia Ul'l'Onmwda<;Õl'~. o fpr sub s11a .!.!uarda ns ('have,.;
ela pu1·!.aria;
·

o",

YÍf IJS

fazer

o,;

das aulas.

pedido;, d1· Lodu
<W a~:'I'ÍU

o mafr~rial Dl'l'·l'~sariu afJS

destas, da >ii'Cl'l'faria

iJPIIl'iUS:
7°, ter um ntappa carga dos rnoveiR e
ff)~'- 11a portaria,
lle~"·udvncias.

dos dislribuidqs nas aulas,

Art. U9. Os

1~onLinuus

e

SC'l'Vl'll f.es

f'

;:ua~

ser-·

depell-

uf.ell~ilios existen"I~L·n~laria e suas

cuadj u varão o por-

kir" no exercício de suas. lmlcções ~~ ~~lllll!ll'il'ãf, a~ ordens
{(1te por clle lhe;; JOI'I'III Lmn;;mittid~l~ .

.\L'f. !50. Aos in,;pPI't.or·p,;

dt~

1" t•l ac:~P.

ÍJH~ll m!J1~:

1", f'iscalizar eulll 1'.<-lo f' soli1·ifudP o Jli'II(',PdilttPid." n applieat;ão dos aluumos, inspirando-:,;p !los J)l'ineipios de bu<l
eri::cação, aconselham!" ·IJ~ a be111 SI' •:.mduzirem e dando-lh::os
J'Jr~qncntes exemplos dn uumprimento rigorn.~o dn dever;
:2". cxeeufar todits a~ oi·tkn,; t;tll' llinc; I'IH't'ltl dtdt~rrninadas
)teltJ fiseal. ajudanfp ~~ ofl'iciaes dn serviço, ,. as l,:l'l'<te8 do estahelecirnenLn. observando todos os factoR qut• ~f~ dl'r'elll em
r.H·draVfmção das db)Jf1Rit;ões esfabelt•eidas I! t'tllltlltllllieal-as
an ol'fidal rfp din:
3°. levar ao l'<~llhecirnenlu do ajudanlt• toda a irTegulari)ado de QUP. por aca~o. for tf~sfCillUUita. t'lllll!ll/\1 f ida por
alulltllO, dentru lfll fóra du esLalwlt~l'ÍITH'TlLu. iii'Vf'ltdu, .~f'lll[lJ'e
qu,~ fôr possivd, iui.PI'VÍl' nn sPntidn rl1• fazPI-a ee~sar;
4o, examinar diaria wcnlc os I ivrus e t•arlPi r-as di' estudo,
inq:}t'din1lo f!pposifn ilP nbiectos l'x.Lranllil' ;tth lrahalhos escol:ues; responder pelo mat.er ia I existenl1• 1nt ,;ala. f'azcndo
1;(101 que ~(\ Ctlilf'f'I'Vü Clll IJPI'fflitll nslado df• ôi""•'Ítl; II:ÍII I~Oll
·"CIIt ir os altmmo~ f(tra dos s1 1!." Jm.:arcs t• ''-'''' l iYI'"" de cs-

1 Jrln-

. 5o,

,,

a}JandO!t:ll' () l'I'('.Íil!O da :-;ala tia filllllôl a ~1'11 Cal'gO,
pn,vidPnciand., r;rPviamPnf" "ohn' " lll:tfl'l'ial ll''''''~"ai'Ío :ís
Ilãtl

an!a~.

fi". lii'.'IWÍOn:lJ' na parti'. as falt.a" d"' a!'''"'''," 11a< aula.~
theoricaR P praticas. aprPsnnf.ando-a r!Pnlli.". :í a~-;1gnat11ra t1o
dtll~f'fÜf':

'/", acompau!Jar· 'h aluHa!o< na" l'tli'IIJallll·:v 1• -::li:h dt• ''"'f.udo, exigindo u 111aior siii'Jlt•io P \'''l'ificando si eo;fão uniforrn i sados:
8", Lt~r 11111a rf'l.at;ã", as.~ignad:t pPill IHH'li'Ít'•'. """ tllllVf~i•
e ulen~ilios exislentPs na sala d•· IJitP J'ôr ''IW<IITegado;
9", cnmJJIUTlicaJ· an porfeit·u. aprP~PI\lêtJJtllf a n~~fll~t:Liv:~
n·la•;ão. qna.lqnr~r alfrm~ií" lflll' SI' dnr '"' malerial d1~ sua
:,;ala, afim di' qne e]lf' fa1;a a competente notar;ão. t!Ui: as!lii!fl:JI'iÍ:

,
LO, :-;elllpre IJliL' ft~l' transferido do ~ala. PxigiJ' que u se11
suustituto declare na nhu;ão si recebeu o material com;tanle
da mesma ou consigne a<; faltas encontrada::;;

:ACTOS DO PODER EXECUTIVO.
! . 11 balancear com o porteiro, sempre que este €xigir, os
0!Jjeclos existentes nu sala, ficando responsnvel por qualquer
falta.
..
.
Art. 151. Os inspectores de 2" classe aux1harão o servu;o
dos inspectores de primeira e cumprirão as ordens que lhes
rorem dadas .

Art. 15:.:. Ao feitor, como encarregado do asseio do esta.hclccimrmto, incumbe:
1o, fazer diariamnnte a chamada do nessoal que lhe é su ~
!Jardinado;
2°, fiscalizar os serviço~ braçaes;
3°, tomar diariamente, na casa da ordem, os nomes dos
serventes escalados para os diversos serviços e dar parte do:!
cuc faltarem;
• 4o ser responsavcl pelas ferramentas e utensílios a s,eu
cargo,' dando parte de qualquer extravio ao .chefe do serviço
li e administração.
Art. 153. Os fieis serão incumbidos das arrecadações e
immediatos responsaveis 1[:1Clo que nellas exi~tir.
Art. 154. Aos medicos incumbe:
1°, fr11tar dos alumnos que se acharem doentes na enfermaria do collcgio ou em suas rcsiliencias, desde que es1u3
sejam proximas ao estabelecimento;
::! prestar soccot'I'O~ de sua profissão não só aos emprcgado.;;; civis c nlilitares elo collegio, comt, ás familias lieste~.
si residirem a pequena::; uistancias do estabelecimento;
3•, inspeccionar os individuas que o dircctor determinai·;
4", revaccinar "·" alumnos;
5•, examinar a qualidadr. da~ drogas que entrarem na
compo:-~i(;ão do ree('ifuario. JJem como a;;; diélas dos doentes,
dando i!rmwdialal!lenlt• pa:·t" ao fi.~eal Lle qualquer falla que
encontrar;
Ô
examinar nãn só os l:!rncros qtw tiYcrem de entrar
para a arrecadação du J'allcllU como a~ refeições diaria:s dos
alumnos;
· 7°, permancrrr, mcdi:>.:1lr• •·.-;ertla, diariamente no estabeircimento, afim dt• altcnder a rptalqur>r aL"cidenLe que ;e
possa dar ·~ que reclmne a s•~a intervenção.
Art. 155. Ao medico mais graduado incumbe ainja:
1°, fiscalizar f.odo o serviço medico, pedindo immediatamen!e as providencias nccessarias para que o serviço de enfermaria e pharmacia c: e far.:a da melhor fúrma possível:
2•, apresentar ao director, no primeiro dia util de cada
n:.ez, um mappa pathologicn Ô.élS dnnntes !ralados na enfermaria durante. o mrz, eom as I'Pspeel i vas nbser·vaeõc..;:
3°, partiripar iHmwdiatanwnle ao direclor quu1qLH~r indicio de moles f ia eontagiooa ou Ppidrmia CJIH~ >=c manifeste no
estabelecimento, indicando os meios conn~nientes para debellar o mal:
4°, dar insu·twçiics por e.seripf.o aos enfermeiros sobre
applicação dos remcdios, diétas e o mais l!UC convier ao teatamento dos doentes;
5°, ter a seu cargo o livro carga de todo o material c
utonsilios fornecidos á enfermaria c suas dependencias;
0

,

0

,
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6", .organizar.as cadernetas sa~itarias d_os. alumnos r~cem~
matriculados, de accôi'do com o avtso do Mtmster!o da Guer!a
n 538, de 28 de junho de 1917, e manter as mesmas em dia.
Art. 156. Ao pharmaceutico incumbe:
1•, dirigir todo o serviço de pharmacia!.. ficando r!3s_Ponsavel pela boa direcção da rr.esma, conserv~~ao e acondwwnamento dos medicamentos, drogas e uten~JlJOs, tendo sempre
crll deposito os artigos neccssarios;
_
2", apresentar, no principio de cada trime::;tre, ao cllefe
do serviço sanitario do estabelecimento um mappa de carga
c descarga da pharmacia, correspondente ao trimestre anterwr.
Art. 157. Os praticas de pharmacia servirão sob as orden:;
do pharmaceutico, cujas instrucções cumprirão fielmente.
Art. 158. Ao enfermeiro, que residir :.i. no esl:lbelecimenfo, incun:be:
1•, ter to:do o cuidado com o asseio c boa disposição da
l nfermaria;
2", cumprir fielmenlo o que for prescripto pelu nwdicu
encarregado da enfermaria:
3", levar ao conhecimento do intendente encarregado tio
serviço de alimenta·cão, com a necessaria antcccdencia, os pc~
didos sobre dietas dos doentes.
CAPITULO X
Dr. CQI\SELHO DE IXSTRUGÇ}~O 1: DO CONSELHO ,\Dl\!1~ !S'l'HATIVO

AI'!.. !59. O Conselho de Tnslrucção eempor-se-ha dos
professure:i e adjuntos ou insf ructores e auxiliares. conforme
:-e trate dn en~ino thcorico-pratico ou de ensino pralieo, scmlo
prc~idido pelo director ou por quem sua'' vezes fizer.
Paeagraphu unico. O secretario assistirá ál:l !ie>'sõe;; tlu
Conselho de lm;trueção, afim de org-anizar as ada'i, não !IJC
~abendo direito de vota!' on discutir, pollendo. porém, usar
da palan·a para alguma explicação quanllo a.ssin; rletcnninar
'' presidente do Conselho de Insfrucção.
Art. 160. As deliberações do Conselho de Ins(rltccão qur~
contiver·cm disposições permanentes para o ··n-;i!w ~.-·, f.eriíll
dfcito dcpoi~ rde approvadas pelo Governo.
Art. 161. O Conselho de Iilstruccão nãu lJUU('l'á exercei'
a.s suas funcçõe~, sem que se reuna "a maioria absoluta de
seus membros em effectivo serviço no mag.isterio do eollegio
Art.. 162. São attribuições do Conselho de Instrucção, de
modo geral :
1o, approvar os programmas de ensino para os collegio.s ·
2", estudar e propor as reformas e melhoramentos quÓ
eonviet· fazer nesse ·~nsino;
3•, prestar as informações e dar o.~ [Jareccre~ que JorciL
prdidos pelo director.
.!." Qua!ldo funccionar com os mcm!Jrus no IWigi~lPrio:
1", cseolher os compendio~ que dcvcJH ~cr :ldupl:~clu,.; ua;

8

differentes aulas;
2,, organizar os programmas para o-; e:;amc~ ck !Jabilltação ú matricula nos collcgios;
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3•, decidir das insoripções no"'Q:.Iadro de Honra e resolver, como determina este reg>ularnento, sobre as propostas relativas a outros prerr.ios.
§ 2." Quando funeciouar com instruqtores c seus auxiliares:
1•, auxiliar o ;Jircelrll' na nlaboração rdo regitr.en da mstrucção pratica e estabelecer us methodos lJUe nella licvcJll
ser seguidos;
2", apreciar e julgar· do IIH't·er~imcnlu Ju:; alumrws para
atll'ibuiyão dos po~:~toH L) grat.luaçõe,.;;'
3", collaborar na organização t.las festas, que so tenham
de realizar no collr·g·io, na parlr~ rr-lafha á !'nmpeteneia do ~eu5
llleJJJ!Il'US.
Art. 163. Os avi,;os pal'a a l'CLLlliãu UIJ Conselho ue lnstl·u('l,:ãu t-;l'rão dirig·idos put· I'Sel·iplo a !'ada Ulll do···. n.erullros do
t.:onsetlw, desig·nanuo-se o dia n hora. ben1 como o assumvto dcL,~r·minautn lla convn!'ar:ii". 1p1a11dn não houver nisso ineonveuiente.
·
ArL. 164. As actas depois i.le approvada:;, serão assignadas
pl'lu !JI'i'~idenlll u mais 111emlll'os qw· ~i· acharem presentes.
Art. 165. Si algum dos mmnlJrus do CoiJsl'iho de Instrucção entender q1u• na acLa não ~~~tão i~Xpo:;tos os factos eolll a
devida exactidão, tt'rá dírei.to di~ 1'11\·iar á mesa suas emendas
escripLas, e, approyadas ~~stü;:. >'i' f:n·ão. de accôrdo eo111 ella~,
as rPctifieaçõPs reclalllada:;.
Art. 166. As sessões não s1~ pl·"l'lllgarão por mai::; de duas
horas, reservando-sl' a 11ltillla llll'ia !Jora para a a,prnst•nlaçã<J
(\ discussão, no caso di· lll'gi'IH'ia. dt· ttllalquer provosla 011 in<licr:ção.
Paragra:p!Jo unit'iJ. ~i. Jllll' falia di• leutpo, não se t.:ouduü·
em uma sessão u uehale dt• qualqupr indicação 011 proposta,
ficará este adiauo, con111 111al.i·1·ia prinl'ipal da ordl'lll do t.lia
para a lll'iml'ira Sf'ssãn.
Art. 167. Quando r1 as~u111plo a lralar pelo Conselho uc
ln,;trueção interessar pari icnl:tt'llll'lili· a algUIII til' S1~us membros a votação far-:'w-!Ja por i~SI'I'III i 11 io ..;r-erdo. Jll'i'\'a lecendo,
na hypot!Jese dn 1'111 pai c, a "i' i ui :in mais favoravl'l ao interessado.
Paragrwpho tllli!'il. 1·:~1" purlt~1·ü lmna1· paJ·te na discus~ão,
Hi assim entender •J l:"n~,.lli" rir· l11~ll'Lttção. mas nüo votar, net11
as~istir á votação.
Art. 168. As reuuiõL~s do t~un~elhu i_IP [uslrucr~ão não deverão interromper "" trabalhos do r•stabPiet· i rnr-ntu. Hi. por
motivo dn força rnaio1·, eoineidit'l'IYJ a" horas dl' aula e do.Conselho de Instrucção. n servit.:o ilP~I e .ll'l':í prPl'Pt'ent:ia. importando em falta a ausem:ia do profr-ssnr ou adjunto; uão coincidindo, a au3enria a qtl:llqtl"l' do' srn it·rr,; ""r:í t'llll"irleradn
eomo falta.
Art.. lü\J. O IJJ'Of,.~sor· q11r- ;Js~i.stir :í sessão do cun:;elho
não poderá deixar d1• \ 11l.a1·: " qtu· ahanrlonar a sPssão ser11
juslo rnotivu. apreciad" !"''" rlil·i·r·lr>t'. inl'lll'l'r•l·;'t f!JII falta i~ual
iÍ iliHJ daria pOJ' IlÜO L'IIIIIIJ<II'I'I'i'l'.
Art. 170. Duran le a discu~~ão de f'jualquer ma teria nenhum t.loct·nte podrrá J'allar IIHJ; J,. 15 rnin11los nem mais de
duas vezes sobre o ll!l'Srn" a;-;~11
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APl. 1i f • o uocontc que so afa.stal' t'tn sc:;são uas convcniencias e boas norma!' ,;ceá chamado á ordem até duas vezl"-1
pelo dircctor. QUl'. si não conseguir contei-o, () convidará a retirar-se da sala. P, em ultimo caso, levantará a sessão e proC·'Jdcrá de accôrdo com a~ pPnas comminadas neste regula-

mento.

At·f. I i:.'. ;\enhum a'!sumpfo podrrá ser rxposto ou discutido antes dn trl'lltinada a discussl!o c.Jo objccto principal da
r,onvorar.:ão, salYo rt•qnt•rimcnto de urgcncm appl'ovado POl'
oous icn:n~ dos prr•senll·~ .
•\rt. li3. ~ enhum dnccnlc poc.lerá f aliar sinão:
1•. soht·n a ma teria r:m disrussão:
::'. vara fazer n>quer•i111entos. dpt·e::;enfat· !Jl'ú.iedo~. indi<·açõcs, emendas e aduiLiYos:
.'3", !)C la ordem. exrlusi \ auwale pu.ra lrml.JJ·aJ' u modo d1l
diriftir c re:;ularizaJ' n 'ot.arão on pedir oh~crvnnein dtJ alt;1.lfJI
tli~I)[ISi(i\ o legal ou l'CgularÍNml.ar;
· ·
1
para Jwfiir 11rgencia:
r;•. IJ<.U'a c:xplirat;õrs pcssoacg.

i\rt •. 174; O presidente- do Conselho de InstnH•çâo podorá.
negar a palavra. ao nwmbro do conselho que qnizrl' fa!lal' fórn
dos casos permittidos c cassai-a ao que della fizct· uso inconveniente.
:\i'l.. 17rJ. O Conselho de lnsll·uc\'ãO elegt'rá na ~ua prinwira sessão :umnal uma ronHnis;;ão. permanente de, onsino,
fJlW uará pül'PCPI' ~Obl'C aSSII!UlJ[US pedagogieos, que. pela diredO!'. fôr suhmdtido ao Sei! cst11uO.
ArL. 176. O dir·eetor ter·á YoLo dP qualidade.
.
Art.. 177. O ~oaselho administ!'::ttiYo quo *~ comporá do
diecctor tio collegio, como presidente, (]o fisc.al, ue mn commandantt~ di~ companhia (por 6 mez~), ·do contador thesou•
reiJ•o c do contador almoxarlfe, se re..gerá pelo Regulamento.
p,ara Administração dos Cal'POS tlc Tropa e Estahelecimentos
1\Iil ilares.

UAPITULú XI
OA ::\O.MlUÇ,\0 TJO J:'ESSC·AI;

'

Art. 178. (') dircctor, professores, os adjuntos e o meslro
de musicu serão nomeados por decreto; o fiscal, Oll iustructorcs n auxiliares, os funq,cionarios a que sn refnrcm as alincas
do nrt. 1':.':> "as alinnas á e b do art. 12G serão todos nomoodos mellianle portaria do l\Iinislerio da GucJ·t·a, sob proposta
do direclGr.
Paragrapltu unicn. Ao direclor eomprf.e fazer as nomeacües e drmissiíPs rfllal.h·as aofl carg-os de que tt·al am as aline-as
elo art. 127 c as :J.lineas c, d e e do art. 12G.
Art,. 179. Os inspe~tores de 2• classfl serão nomeadvs me-·
f!iante JH·u,·a.,; t.k habilitação feitas perante llllHl. conun!ss:io
designada .pelo director. pula~ quues so evidencie sabl'rcm
•ls pretenuenl.es IPI' e escrever corroot.amcntc e cfft...'Cluar oom
facllirladt) as quatro operações, sobro nurueros inteiros e frac"'
~4onarios .,

u

§ 1.' Ds ptelcndentM 1\ csM cargo serão ~ubmettiuo3 :1 .u~a
impccção pelos medico~ t1o collcgw, constJtmdos em comnHssao
com o fim dP n'l'ificr~r-sc si lcon1 a noecssana rohustcz phySICa e o ~f''l Pstndo P''t'f',•illl de ~a111h; n anrl'sent1rão, próviame:Jt:•, :v"it-:r,ad''~ p•H' atllnridade C'llllfJ''inlLe ou pe~~oa~J idoneas. 0." s:•guinLO:.; dueulllentos:
1°, carlcrnda de reoenisla rio Exercito ou da .:\Ial'inha;
'''' ~ tt C" la rio d1• y•;t'l'ill'H'clO ·
;tle~t;tclJ d~ nft;; ,nfl't:cr~m on ele não terem soffrido
seus ascrndcntr-s de nwiP~Iias tran~Ini,siveis;
4o, at!csladll de Lua conducl::l. e reconhe1Jida moralidade;
G0 , alle~t.adn Jp apl irlfi0 para a,; Juncçõcs que den1m
exercer.

J<

§ :?.o Dentre os habilitados nas pro\·as a que se submetterl'lll, o dircctor prdcri!·;'t p;ua nomeae. interinamente, os
pretendentes que no con,iumto d::s (~XIgencias dos ns. 4 e G
do paragrapho anterior lltelltor•·s garanl ias oi'fcrcect'Cill, f,ó S•l
tornando df'finiliYa esoa nomPar:üo no fim dn sPis mezes de
effectiYo ~crvir;o, a contento da administrar,::to do ecillcgici.

Art. 180. As vagas de inspnctores de 1• classe serão preenc•hitlas por promoç-ão de inspcctorcs de 2" classe, attcndendose ao pr~nc1pio de· merecimento.
Art. 181. O log;Jr ele sub-sccr'clario scr:i preenchido por
promoção de {o official; o de to official por promoção de 2°;
e o deste per promoçfto d~ 3° reguiando em todos os casos o
principio· de merecimento.
Art. '182. O pre,parador-conscrYaclor SCTÚ nomendo pelo
miJ!Istro da Guerra, merliante proposta do dircctor.
Paragrapho unico. E.c;la proposta dever:i recahir sobre um
dos candidatos que tiYer preenchido a:; seguintes condi~ões;
a) possuir os requisitos exigidos em lei para provimento
em qua~qucr cargo ~·Jblico federal:
b' sujeitar-se a uma proYa de ltahilitar:ão prafir-a, constarrl.ü flc rxpe;·:énc;::.s .«Oi•rc vhysi;:J., chimica o historia natur&l, ti e accórdo c· •ll' o jJcogranJmll e in~;; J;t·i.·õe,; 11ara esse fim
or~anizat.k~ pelos tiuc:·~ntes 1'a :J ~tc~ão. err ·ép•ca opportuna e
approvados pelo director.
· ·
.
CJ esse ~(~J ventuar;.() ~crá C(•U''cúado no cargo emquantd

púru

~cnir .•

CAPI'rULO XII
DOS

YE~Cl~tEKTOS

Art. 183. O pessoal civil e militar dos collegios milita1'es, Ümto do COI'po doc~nt c como {lo adm inif'trativo e servicos
au'ltillares, percebem os vencimentos que lhes são conferido~
peras disposições legaes em vigor.
- · '

.

~

ACTOI

no

MD&n

~XECU'MVO

CAPITPLO Xf!t
DlSPUSIÇÕES GC!L-\ES

Art. 181. ,\

t11anulf'n~i\o

dos collcgios

a) com as ver·b:n consignadas no
b)

far-~c-ha:

orçam~nf<'

da Guerr:1:

enn a impr•rtaucia arrPcadada do3 alnmno" contri-

buintes. 11:1 ftít·rna dr~u~ rPgtllanwntu e Ollll':J.S verbas que p:Jr
'·entnra sejam crPadns.
Ar!. 18:í. 0.' alumnos qur~ ador,cr•rc:n, serão t '.'f! fa do;; r. a
rnfermaria do eslabelecirnento, quando as molestws não íorém.
conra:;ío'-ft< ou dr~ gl'avidade, ea,,os etu qtw sr•t·iio rnviados p::~:·a a~ f3·;as dr r;u:n famílias ou das pec; ;oa.; qur•. as rcr~r·e:'''Hlf'nl. uu para o IHlcpilal militar ntai~ nrllYimn. c:Ho
não vo:;sam, p•ll' dcficicmia ·do meios, ser tratach:; fóra desse:;;
(),;fabclPcilllen~o.~.

l'ara!;::r~ pho unir~·). O;; al umnns coniribu int.cs só !;'rrão enviadus para o hospital com c·msen~imcnto rfp seu;; t'(':3flOn,a-V(~i;;, e:orrrndo as despcza.' pnr ~onta dos mc~nws.

Ar!. 186. F.m ca::la collcgio havf'r.á .uma b<LH.la de cornee tamhnrf'!"· e mais urna banda de m11~ir.a. que serão
nrgamz;::da; com os proprios almunos dos Ull!egins, sob a
ditecção elo rnc2tre.
t•:!~l's

Al't. 187. Durante o poriodo <:las fP.rias. scl·i·t permif.liàa
a transf'erencia de nm para outro co:!Pgio, ans afunmos de ·
(Jptima conducta cuj0 aproveitamento no correr do anno lectivo S()ja repre~entado por média n:ío inferio;· a fi, nr, conjnncto dos exames pr·eslarl0s o desde f!IIC l!C"o·'t~ m•~3lllO n.nnu
não hajam soffrido qmdqncr rrprov:r~ão.
Panlé?,"!'DPhn nnico. Com parecer da juilfa medica fJ.voravrl á mudança de clima, será permith1a a lllatricula romr•
r~petente, em nutro ~.ollegio, ao alnmnn qnr r1 f•'nl::~. tr~mcado
n0 penocto Iectivo anterior por motivo de moJec.;! ia.
'
Art.. Hl8. O Governo poderá fazer nes! r regulamento as
alt.eraçõe:> que a pratica fôr aconselhando: 11m:1 ':e7. qne !he
não altere as linhas geraes e especi:1:mePlr n pl:mo d'J
ensmo.

Art. 189. Em quanto existir nn collegio do Itio de Janéiro
professor de Latim, deverá essa materia ser mini"trada nn!"
3". 4• P 5" annos, aos alurnnos que, facultativamente. quizerel!t
estudai-a.
CAPITULO XIV

Arl. 190. ~.e rã o admittidos alumnos sem\- internos. em~
quanto os edifícios dos collegios militares nilo compul'taram
9 numero de alumnos fixados annualmf:'nte.

' ACTOS DO PÓDEll "-'XECCTJ\'0

Arf. HH. As vagas JJJ profe~sores abcr1.as nó cur>:o adual
eollq.;-ios militares s!'rãn, prroneh!da~. nuvirlo préviumenfe
o Conselho rlc lnstrllf'Çiin rP~pedivo. J)fl!' ad.i11nfo<:' tln ::mt.ig•/
Cifr,;o geral. provir!n,.; rm aulas por foq;a 1!ac; lri.~ numero;-.
;3. !t5 i " :l. fíG5, d" (j dP janrir" r 1:1 dP IJOVelllhl'fl. :.tntbas dr\
t'lHl; IIIJHt vPz q11e ~r>.íam l'!lcs pcrkllci'Jltcs :i ~erc,:iio na q11al
a \aga sn fpnfJa n·J·ifirarl•'·
Pamgrapho un icn. ::\a falta dr ta c~ ndjunt.os. IJI>lkl':in :>I'J'
providr,•; !las rr~fcridas vagai', prnfc~sores do anl ig·o 1:u r:<n d<\
aJaptaçãn, enja com:wtcncia seja comp1·ovada e rcconlweidu
IJ'1lo mf'smo conselho; e quando não existire111 profns;.;<n'l':'r'
esf:c provimento }Judcrá s••r feito, fiflh identieas cnndif.:ÕP!',
pelm; adinnt·lS do antigo cur:<o d1\ atlavtação, pelo~ PX--<~nadjn
vnntcs tornado~ adjnntu;:, 11u:< l<'rmos do ar!. ti í da referida
Jei de 6 dé janPiro de I Dl H u, ri nalnwnlP, vclus tlr>mai':l ducenfr-s amvarad(ls velo nrl. G·! da rifada lei .
<.l11~

o~ a!rJillllPS '11'~' eonelllirctn n lo armo seri'íoma:!" 1'31 udando o fran1'1'i' corrr~pondcnf e a aqnelln
:mnr•, afim df' vre:;tarPm I'X:1111P final no 4" anno; lJl'118eg:tirã•J
em m·ithmetica na fórma por q1w foi iniciado.
O~ alumnos IJlll' ennl'lnirem o
au11o mateiculat'-SP-h:i 1
nn 3'' anuo. <JlW PH! ndarãn do aeetll'do eom o novn plano d;~ <'11t!Ínn, mai>-~ aritluul'liea qu•· di~VI't'iant c•studar· prln anligo
:pia !i o;

.\ri. l!J:!.

frict:!adn~ no

zo

l.)s qnc conc·Iuil'f'lll o :l" anno.

malricular-~c-lJão

no 1• d•1

actnal plano, c;;tmlamln 11nvamcrJic dC'scnÍIP, vor ttüu t.•t'l'lll
~xaml'

final desta disciplina.
.
Os QUP eonrhtirem o 4° anno s •t•ãn rn:lll'icnlados no 6' •:!..'penclPndo cle 1-Iistoria <ieral do G" allllO e os que concluiet.m
o 5" a1111o serão matriculados 110 7'' anno, dcpeJl(kndn dn in-

_glez fiU allemão do 6" annfl r, P'Ludll!Hlo chorographia e l·i~to
ria do Brasil 110 i" anno 1'111 uma ç{l aula.
Os alumnos revro\·ados SPrão matricula1lo~ noR diverso~
annos de accôrdo com o aclual plano !In ensino, rcspC'itada., a'l
tlisp::;ó'ições acima expostas, no que frít· vos~>ivel.
.

Ar·l. ·193. O plann de rnsinr1 s•\ entr·apá rm vignt· para o
pcrindo lrctivo cln H)23, exl'l~pto '11:1 parf.P que se l'efci'C a toP(·grllphia que deve ser vosta immPdiatamentc. em excrnr:ão.
Ar!. J!H. As mnd i t'ieaç.i)l'" inl.r·odmidas por es!t> rcgnlaCollpg·il'ls Mil ilat'PA, s•í
entrarão em vigor dPIJnis <In rnnl'l'didos vl'!o Con:nl'ssn :'\ar.iot,al as dolar:ões cul'l'N<JHllltll'llf •·s.
-

n.:onto nus fJUadros do vessoal eieil dns

Ar·f. 195. Emqnanfo IH~' r••IIPgio~ lllililarPR I'Xis!.irrm
11H'~il'<'S dP gymnasl i<' a q11 f' rii'Yal!l ~I' I' man f idos •J10I' for1;a de
lei 0\l )1111' ('OllVI'llÍI'IlCÍB do i'PI'YÍ(:Il. )WIIllallPCI'l'ãO o,; llll'~lTIOS
f'JO PXt'l'r:rl" 11'1 I'1_1S]Jf'eliva st•rção. ,.!'.ia !'tl)wr·intendentlo, seja

auxiliando o rm~ino: 011 ~Priih npt·nv••it.adm; I'IH cargos l'Cgulamcnfarrs de aec:)rdn cr.m a I'PS[H'cfiYa aptidão.

Rlo de Jaucir,o,_ 2i tle nuu·~o de 1922. ~
Mil'g;nda-.

J,

P .. da V_ciga

Titulo rle

OGI'ÍIJif'I!Snl'
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Tahella de distribuição de peças de fardamentos e enxoval aos alumnos dos Colleglos Militares na occasião da matricula e durante
o anno, com os respectivos· tempos de duração
I
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rOs. alumnos
Observações - As peças que na época de distribuição estiverem em condiÇões de servir, só mais tarde serão substituídas.
gratuitos não orphãos indemnizarão as peças de enxoval que lhes forem fornecidas, bem como as de fardamento que receberem a mais do consignado nesta tabella. Além do fardamento consignado nesta tabella, a arrecadação geral terá, para serem usadas
em 1• e 2• uniformes, as peças constantes da seguinta especificação.
·
. Os alumnos quando em 1• uniforme usarão ,cullote de brim branco; os officiaes, pennachos e dragonas e os demais alumnos topé
',de lã e cltarlateiras, de accôrdo com o respectivo mqdelo. O 2" uniforme será i~ ao 1°, sem pennacho e tope de lã, substituindo-se,
1porém, a cullote pela calça garance.
·
Os alumnos, quanda em formatura, usarão luvas brancas e perneiras de couro preto envernizadas.
l1
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DECRETO

~.

15.118 --

llE

29

,

DE MARSO DE 1!:122

ApproPa os Pstudos f' Ol'('atncnto, na ilnportancia total d~ ~·tNs
:1.671:500$836 (t1·rs mil seiscentos(' setenta e mn conto.~
quinhentos mil e oitoCI'ntos r trinta c seis réis). 1'e{e1'Cnte.~ á revisão do traçado do prolongamento da Estrada
(/t: F.:ri'O de lJaturité, entre o Jliaeho dos Porco.'/. r a Moo<le do CNdo, da 'l'i1dc âe Vinçâo ('cm·nL~c.
•
O PrAsidentc da RepulJlica do::; E~tados Unidos do Bra:;il,
at,tendendo ao que propoz o inSJlector federal dP Obraq rontra
a~

Re-eras, r!Prreta:

Artigo uni~o. Ficam approvalloR os rsluclos e orçamento,
nn lmportancia total dr-3.67I:fi00$8~J6 (tres mil seiRcPn1os n
l'etenta () um contos quinhrntos mil oitocentos e trinta r seis
ri\is), referentes á revisão do traçado do prolongamrntG da
F.stradu de Ferro d() Hatmiti·, PntrP o IUarho do-; Porcos " a
.ridndc do Crat.o. da rüdf' de Viação Ccarfmse, os quaf's com
~~te baixam rubt·ieados JWlo directrw gPral do Rxpcdif'nf" da
Secretaria l.le Estado da Viação e Obras Publica~.
Rio df'. Janeiro, 29 de marco do 19?:?, 101" dtt ltlfl••prnd~ncia e 3~o da Hepublica.
EPrnmo PF.ssô.\ •
.!. l'irr>s do Jlin.

DECRETO ].'\' 15. ltl!J

,....- DE

2Q

f\E 2\IAiiÇO DE

192'2

Appt·ova o o1·çamcntr;, na important:ia tlc !i.S06.368 '(cinco
milhões quinhentos e st'is mil ttrscntos e ssssenla c oito)
tranco.~

j'rancezcs, [)99 :222$100 (quinhentos e noventa I?
contos llu:cntus e 1'int.• I' dois mil c quaf1·orcntos
réis) miro, e !f'J5. 'i09$10U (qui11hcn tos e tl'inla r cinco
cvntos setecentos r> nove mil c qua/J•nccntos 1·éis) moeda
papel, para acquisi':iiO de material tfp tl'allspm•tf! destinado á.q estradas dl' {el'I'O arrmuladttS á Compa[J7tic de:'l

11-0t'C'

Chemins

d,~

<Fe1· FMérau.r dr. l'F.'sl Brésilienr,

O Prosidcntc da fi()publica dos :E3tados Unido,; do Bt·asii:
ao quf' rrcturrcn a. Uompagni() drs U!JPrnins de F0r
Fédéraux de l'Est Hrésilien arrf'nda!aria das Estradas dn
Ferro I<'éderars dos Estados da Bahia, Srrgipe e norlr de
Minas Gerars, e tnndo Pm vi~la a~ infnrmac.úl'-; pl'nsla:lns JWla
Inspcrtoria .FN!cral das }~slradns. drcrPla:
Arf. 1. Para a arqniRid'ío rio mnfrrial olP lrnnsporlcs, .hí
autorizada pelos :wisns n~. tiO~ r 1:!5/E/3". {]O !\linisfrrio {la
Viação e Obras Puhlkas, rxtwdid(l'"· rrsjwel ivamrtltr•, Nn rl::ttas de 9 do !'otcmbt·n dt• ID::O r ~1 df' outubro de 1921, fica
approvado, de accôrdo com o disposto no ~ 4° da clausula 4ü
dQ contractl) autorizado pelo decrrto n. H.068, de 19 de fevereiro. ctr 19:?0, o ort,;amenlo que com este llaixa, rubricado

~tlendendo

0

AflTCifl

no

I>ODJ\rt ·R'X.F,CU1'1\'o

pelo director geral de E'ipcdirnt.r da Rsrí'laria rte R3l.:Hlt) rla

Viação o Ohr~s Publica~. no valor dr !'U!H8.'t00 (einro milhões tr!'Sf'l!!os <' noventa r1 oild mil r\ qunl.rorPntr~) f'rnnros

frnneezes.

Pa:rngrapho 1mico. As drsprza<> com a arcplisil,:ão f!pssc
rnatrl'ial ~cl'ão eompula'.las ú vbtu das ·facllll'a>', eofll[lP!PntrrnfiDIP visada~, <las faLricas fornPrPdnra~. uãn prHIPwlo PXI'Pdcr, nm casu algum, o orr;anwnlo nra ap-rlrovado, P ·serão.
ronverlidas Pm moeda naeional. na eonformidadn do disposto
no tnci~cionado topico da clau.;uJa .10, para. " rr.~prcl.ivu pagamente. Pm apol ie••s ao ,par, .inros de ,5 '/r (c i neo ]lO!' Cl'nto)
papP!. O)l em mnmla rntTt'lll.P, flp aerot·(bJ ''''"' a l'lallSIII:t tio
l'Ontr:wltt ·arima riladtt.
Art. 2." SPrão paga.~ Pl11 morria ent-rrniP nacittnal (p~Jwl),
nq de~·pPzas romplementarPs prnpria~ dP dit'Pit.os adua1H'i I'OS,
t:1.c-xca do vorl o da BRhia. capa ta?. ias. transp· trl1•, mout.agPm,
etc., !!Slimarlas pela Jnspectoría Ft>t!Pral Pnt H\7. 9ôH (rnnto
P srt.e n dI novcccnt OK e sPssen ta r. oiLo) ft·a ncos fl'amwzes,
599 :2:.?2$400 (quinhrmtos P nuvrnla e novl' cmtl.oK duwntos n
vinln P dnus· mil P qua!J·or.Pillo;; tr\is) l'!lt mrwch nacional,
nnro, P ;,;J;í :'iOU)I?.íOO (rtuínhcnLo;.; P trinta P cinro rnntos sel~·
r <'nlns " novn mil f' quat.rorf'nlos n'is) Pll1 moPrJa. c·m·rpnf.l•,
p:qwl a~ qnaps dP"-JIPZas, na fr\l'lna rlo t•rff'rirln ~ .'t" da Tlau~tLln ·ÍÜ r1<• eonlmclo, ;.;r>rão acrr·r·~eidas :h rir· :wqui-;it.:iín, pl'o-

l <r•iamenlP, 1;0 tua I r !'ia! no pslt·nug-r.ir·o.
llio rJp .Janeiro, 20 dn llllll'r:o ti f' 1.9.:!:!, In I" <la Tttt!Ppenrlrncia f' :1 í" da fippublirn.
EPl'l'.\CIO P ES~(, \,
J. l'ir• ·'do ll'iu.

,1ulori:.rr o ministro da. Fnzenda o. r<nüftit• npoliceg tlrz llividrt
JJUblicn ú1fc1'11a até a imporfancia dr> 3 .!i7!> :000$000, pata
atlr•nrlt•l· a tl"S)Wsns rom a NJII,çfl'llrçtio dns estl·odas
1'01'(/0 tltr ET!lll1'1':o l'onsfl·lrciol'a llio ill'lllllir' riu ,'lu/.

11.

1

Prr~idt'ltlr ela ncpnhlica tlns F.stado;; llnidn~ rio Br·asil:
Usan1lo da autorização contida no a1·t. 8?, ria !ri n. ;,.~íl!,
rlô 5 de janr.iro do a.nnn proximo findo. r; para rxPcncão rtn
f1Mrf1to n. 15.?{)0, de 27 dP flrzrmbro lrunhcm rl<t anno pas·satln, dr.creta:

,()

Art. 1.•

Fica o mirdslro Lia Fazenda autorizado a cmittir

apnlicr;~

da divi•rla publica interna da União, do Yalor de nm
ronto de r(s cada uma. ao par, juros de 5 'i~ ao mmo, alt\ a
importancia. de tres mil novecentos sr;tcnta P rinco rontos <l<l
réis (:l. !l75 :000$000), papel, df'stinarlas an cnst.Pin tia <·onst.ru('(;fio elas eslratlas a cargr; da E1r.prrzn Con"i r·llrtot·a. H i o l11·nnrto

de• ;-:\nJ •

Art. :?."

nevogam-se as dispnsir.õrs r•m r·rmtrnrio.
ltjo do Janeiro, 2!.1 ·de mar\:tl tlr> J!!':'.'!. I ot" da lntl•·tH'll~
d0nrin. e 31" da llcpuhlirn.
EPI'l'.\r:J(l PESSÕA.
JlOmP/'O 1Jnpfislu.

no

· ACT.OS. DO PODER EXECUTIVO

DECRETO. N. 15.4:21 -

DB

29

DE MARÇQ DE

1922

Abre ao Ministerio da Fazenda o c1·~dito de ·f .98.~ :250$0001
supplementar á verba .f• do orç,~mento do mesmo Ministeria, do crercicin de 1!121, J;OI'll pagam.cnto de juros rias
apolices emittidas 1Jftra a rerersão ao dnrninio {ede1·al da
Estrada de Ferro Snpucalq;.
O Presid~nte da HepuiJlica dP~ Esb:ulo~l Fnitlos do Brasil,
mando da autorizaç.ão t'ontida no n. 1", do ~rt. 9G da lei nu·mcro ,í.24:?, de 5 de jrmeiro do anno findo, e l!•ndo ouvido fJ
Tribunal do Contas, na fórma do disposto no n. IX do art. :32,
do regulamento apprOYario pelo dcereto n. í3.8G8. dn 12 ele
novembro de 191~. rrsolv:• abrir·, ao '\lini~fr!r'io da Fawwln, o
rredifo ele 1. 984:250$, supp!emen!<:r n Vf'I'\Ja /1" dll orcamenta do mesmo ministPrio, do Pxcrcicio d<J !921, dPst.inado
ao pagam11nto d11 juros das apoliees t1milfidas para a reversão
ao dominio federal da Estrada do Ferro Sapuca!Jy.
Rio de Janeiro, 29 de março dr, 192:?, 101° da InrJependeneia e 34° da Hepublica.
EPITACIO

PERSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO X. 15. í22 -

DE

29

DE :.\!.\T:ÇO DE

1922

Concede á sociedade anon11ma Estnbdf'cimento Enologico De
Vecchi autariznção wn·o funccimwr, e a]J1J1'ot'a os 1'CSJJCctivos estatutos .
.:Q Presidente da Repnbl ica do-; E~l a ri~~~ Unidos do Brasil,
atténdrnrlo ao que requeren a soricdr~.dP anonyma E<:;fabe}ecimento Enologico De Vrcchi. c•Jm séd0 em S. Pa•tlo, o dcYidamentc roprescnta:da, decreta:

:Artigo tático. E' concedida á soeiedadc anon~·ma J<:stabl1lecimento Enologico De Vrcchi antnrização para fnnccionar, e
ficam approvados os estatutos fllle apresentou. obrigada.,
porém, a me~ma sociedade a cnmp1·ir as formalidades ulteriores exigidas pela legislacão rm yigor:
Rio de .Tanelro, 29 dt1 ma.rço de 1922, 1 01" do. Independencia e 34° da Republicn.

SimfJe3 L.:.pes.
EPITACIQ PESf!ÔA,

l7i

ACTOS DO POD'ER EXECUTIVO

DECRb"'TO N. 15.423 -

DE

29

DE MAnço DE

1922

Abre ao Ministe1•io da Aariculftua, Industria e Ccmmcrcio. \:)
c1·edito de 6:512$397, 1HII'a atten~lCI' (W 1Waamcnto ria differença de ·vencimentos a que fizeram j1ís, em 1921, os
lentes, interinos, da Esco(a Superior de. Aoricttltura e Medicina Veterinaria Drs. Éusebio de QHr:iroz Lima e Fabio
Sodr-é.

O Presidente da Republica do3 E3la·dos 'Cnid•1s do Brasil:
Considerando que a despeza cDm o pagamento dos lentes,
interinos, da Escola Superior de Agricnlt ma e Medicina Ve-'
terinaria Drs. Eusebio de Queiroz Lima e Fabio Sollré, por
"E' entuacs ", art. 46 da lei n. ~. 242, de 5 dr .ianeiro de 1 U21,
cs dous lentes effectivos da mesma escola quo ~e achavam
afastados dos seus cargos no desempenho de fu ncções legislativas devia, opportunamente, correr por conta da Ycrl5a H!•
«Evcntuacs), art. 46, da lei n. 4.212, de 5 ele ,janeiro de 1921,
e que tal pagamento não pondo ser realizach pnr insufficieneia ele E-aldo da mesrria verba;
Considerando que o Poder Executivo, em mensagem dirigida ao Congresso Nacional no anno proximo passado, solicitou, entre outras medida~, a abertura do crPdito necc~sario
para fazer face a esta despeza;
,
Considerando, finalmente, que o Congresso Nacional, no
art. 133, n. XXXV, ela resolução vetada, fixando a despcza
para o exercício de 1922, autorizou a abertura elo credito preciso para solv~r esta ·divida;
Re~olve. tendo em vista o drcreto n. 15. 3'!1, r! c 30 de janriro ultimo, abrir ao 1:\i'inisterio da Agrirultura, Industria e,
Commcrcio o credito de seis contos quinhentos e doze mil trezentos c noventa e sete réis (6 :512$397), para attenrlcr ao pagamento a que teem direito os mesmos lentes interinos.
Rio de Janeiro, ,29 de n:arço de 1922, 1 Ol • ela Independencia e 34• 1da Republica.
EPITACIO PESSÓA,

Simues Lopes,

. Ac:'JioS
·:
-·
DECilETO N. 1fi. j

JlO
- ..

POi}Eil·
EXECUTI\"0
:·.·.
,--

211

~ DE :lt DE .'<1 Anço DE 10~2

Cassa o rir'r,•rtn n. n.62R, di'· /9 de junho dr 1,912, qur ómccrlcu auful'ização ri sur:iedaâl' WW1llfrlla <'.HaiMJ111( Fmnçaisc pow· /c B1'1 1sil Pl l',lmrl'ique du Sutl>>, com ~éde c1n
{IIIICCÍiil/111' '/IJ'sfo llrzmlJ/i,·o.
·

J'(IJ·is, pum

O Prrsidento da Hrpuhlica dos Estado~ Unidos do Bra~tl,
considerando haver a soeirdaclc anonyma Banco Franccz para
o Brasil, com sédc rm Paris, França, o mltot·izado a funeetn.nar nesta Hrpubliea. suspPndido Sf'US pagamentos, eonforlli•~
communicou ao ~I inistcrio da Fazr'rHJa a Inspertoria Geral los
Bane oR, em officio n. :3:!?, ele l!i dn agosto pruximo fi nu o,
resolve ca;;.sar u decreto n. !).6~8, de 19 de junho de 1912, que
concedeu á referida sociedade anonyma autorização para
iuneewnar nesta Republica e approvou, com alterações, o3
respectivos estatutos ..
Hio de Janeit•o, :31 de m~m;o rk 1ft'??, 101" da Indepen~I'JH'ia P :J í" da Hc!Jul•lira.
EP11'.\Glo

Pr.sst•A •.

Jlomcm Baptista.

-.---DJ<;CHETO N. 15 .'t.?rí
Cassa o deacfo 11. 1/,.'1.19, tlc 11 de 1111l'cmbrn rl1? 1!9/.1, que
concedeu á sociedade mwnyma rk pecu.Uos mutuos «Sul
Minl?ii'O~, com série em Santa Rita de Cassio, Minas Gl:nws, autm·izaçiio pam. {uncciona1' na l!cpul1licn e 'u}JII/'11'rilll, cum altcl'nçDrs, seus cstat11tos.
O PreRidcntc ela Rcpnhlica dos F.;;f.a·dos Cnidos do Brasil,
' considerando não lwvrr ainda a sociedade annnyma rio [lecnlios mutuos «Rui Minrüra», com sr'cle em Santa Rita do Cassia,• Estado de Minas Gerars, iniciado suas opcrar,ões, conformo consta do processo Pneaminharlo ao :\Iinif'Lcrio da Fazenda eom o officio n. 72!!, dr 1 de nowmhro dn 19~0, da
InspPcloria de Seguro~, re~olve cassar o derreto n. 11.3'19, de
11 de nnvPmhro . de 1!JH, CJlH' concrriPu á refrril!a ~ocif'darln
anon:vma autnrização para funeeionar 11a ll!'IHlbliea c approvou; rom alteraçõt>s, seus estatutos.
Rio rln .TaJH'iro, 31 de mar!:o 1],, 1!1?'?, 10l" da Tn\lf'pPnd<.'nc iu e 3'<" da Jt,.puhl iea.

Hnmcm Baptista.

~1}1)!1 ot·r~, as rrllcl'll.~'rks fr·Tla.~ nos ,•s/ululos tlo 'lJ!I.IUJ/tt' Fl'lln('Uise r·l 1 lolú"tllle pow· I' A máirnlf: 1/ n Sutl 11clas asSI!I/I.Ulr'w; realizadas t:ln 21 rlc tlezcmúro 1/t: /.9/8 c 30 drJ

de f.'l/9, a!l(]lllCII(UIU/U
l/u),·s lf, .. (i'I'I!CI!S.

OÚI'Íl

O SCU

CUJIÍfa{

]!11/'H

5Q IIIÍ.

O P1·c~idcnle t!a nr~vulJ!ica dos E<~Lndu" Unidos d11 Jlra~il,
ull1mdenuo ao .que rc·qucrcu a llanqLw Fr:uu.:aise et U.aliPIIllU
Jllllll' L\.nH'I'irlUP tln f'llli. e.on1 ~"•'de I'Jll Pari.~. Frau(ja. <' an1"rizada· a. funecionar na JIPpuhlica pelo ili'C'J'r~l o 11. H.l (i!l, de
:!'í d•• aguslo li•~ IH lO, re.~nlve a}lproYat• as 11"1 i·IWJ'at,:•!)!p~ l.nm:tdas vela;-; asseu1hléa~ gPrl\1'.' de :!l de dPzeullJJ·o 1k 1\I!H ~~ :lO
dl' a.hril •li' 1!11!1 elo J'Pf<'l'idu lJanco, p1•las qna<•s " SI'\! caplt.al
s•·eial Jir••u attghH·nlado de viuln P eineo para eineo<'JJta ntilJJ•Ií••s tle Jt·ancos. :p:1~sando n~ aPLigos do" '"li~ <'si alnl <J:<,
tliJaixu lllencinuaJos, a ser redigidos I!::\ f•írnw que !"•' ~l'oUe:
Ar!. ti." O r.apilal social é fi.xa.ôo em eiJH'.()!'lli.a milltÕt'~
de l'ranro:-;, dividido em ·~em lllil acç.l)cs de quinhentos
francos.
·
C<~{]a acciío dá direilo na. [lt'nprie<la.Je {]o aclÍ\'<J social n
na paeLilha da.9 re~ct·vas <' do;; lucro~ :··~srrvados its :n·.e;õe~. a
llllla }l<ll'i<· JH't'[Hil'Cional ao nu1nrrn da" aecúcs I'IIIÍII idas.
AI'!. ·'t·5 . .'i o easo (]e augl\lcnLu do eapiLal snt·ial. si a~
ae<,:iíes l!Ovas c;ão •·mittidas rom um pt·entio acima do }Jar. a
qqanl.ia I)\! f' JH'U\ im· desse prPmiu, dqwis de• tkJm:itlas a,;
d•'spc•zas tln L'lll i <;.são, levar-se-ha. assim· como o preniiu de
<:1·11io <'vinte~ I' cinco t'l';!ncos ent.rrguc sobre as cineoenla n11l
aq:ões ereadas na oecasião da fundação da su<·icdade, para o
. itltHlo -Lin rc~et·va c'rr•ecial, o qual vert.cncc I'Xelusintmeutc au.~
al~cioni~l a:-.
Hio rlc .Janeiro, 1 de abril ;;lc 192,:.', 101° da Indcpen~
ueucia e :.li" da Rcvubli~a.

Ilomcro llo.plista.

.1 7n·c ao Jli.;ústr:riu da Pazr>nda o Cl'cdilo rir· .~.r; 18: ~:n $:1.1:1
deslinwlv a irulemni:.m· o JJonco tlo l11'ttsil tlu rlividrt eon-

1

tl·ahi!la ]leia Ji'acu'(.dad•· de McdiriJift tio /lin
JiH/'11 11 1'11/ISI/'l/Cr:·(io du seu /101'0 t•tfiJ'il'iO.

<f,• JHHCÍI'O

O l't•r;;itkntn. da Bepnhlica dos J<:sladn~ l"nido~ •lo Hr:H ::.
usamlo ua <.ntlorizar;-ão conlida uo arl. 1" uo decreto legisia-

• . '"t&..'
,,,,'\~

· tlvô n. 3.951, de 24 de dezembro de 1919, resolve abrir no
Ministerio da I•'azenda o credito de 4. 648:431$333, destinado
a indemnizar o Banco, do Brasil da divida contrahida pela Faculdade. de l\ledicina do Rio de Janeiro vara co,nstrucção do
seu novo edifirio, revertendo, pon1m, ao patrimonio nacional
a propriedade do referido edifício.
Rio (le Janeiro, 5 de abril de 1922, 101" da Indepcndenc1a
e 34° da Republica.
EPJTACIO PESSOA o

Homero Baptista.

DEORETO i\.. 15.428 -

DE

'3 DE ABRIL DE 1922

Approva os estudos e plantas do 1" t1·crho de .'JO kilometi'Os
da ,2• sccçiio da Estrada (/,? Fn"l"o drJ 11lagóa Gm11de a
Patos, no E:;to(lo 1!11 l'l'l'rthul;n.
·
O Presiclenlc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrd.o com o que propoz a Iw-pectrJI·ia Federal de Obras
contra as Seccas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approYad<lS o:' estudos e plantas
que com este baixam, rubricados p8IO inspcctor federal de
{)'bras contra as 3eccas, para a const rue cão dos 30 primeiros
kilometros ·da 2" sec1;ão da Ecitrada de Ferro de Alagõa
Grande a Patos, no Estado da Para:!Jyba.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1922, 101" da Indepcndencia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSOA,
J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.429 -

Crêa um

nE 5 n>; ABftiL DE HJ22

consulado honnrario nn Pm·amaribo, na Gnyalla
llollandc~a

.
O Pr·e-sidcnto da Hcpublica do3 Estarias do Brasil, usando
da autorização concedida pelo paragrapho a do art. 4" do decreto n. 14.058, de 11 dr fcye:·eiro ele 1920, decrrta: ,
Artigo unico. Fica rreado um c•msulado honorario em
Paramaribo, na Guyana IIollandeía.
Rio de Janeiro, 5 de abril ele 1922, 1 Oi o da TndcpendQncia
e 34" da llepublica:
EPIT.\CIO PESSÔA .

.4.zcvedo Marque$.

Autoriza o ministro da Fazenda a emittir apoliccs
]Jilblica inlcJ'IW da UHião, do valor de l :000$
ot,; â i111portancia de 2ii0 :IIIJO$, destinadas á
d:· 11111 lrTI'I'/111 pw·a os Correios c 1'clc:;ro]Jlws,

da divida
cada ttma,
acquisição

em Santos.

O Pi·csidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no n. LVI, do art. 83 da lei
n. 4. 2.J.2, de 5 de janeiro do anno proximo findo, e para execução do decreto n. 15. f.13, do 26 do novembro lambem do
annu passado, clr-crcta:
Art. 1." Fica o ministro cta Fazenda alltot•izado a emittir
apolic:cs da divida publica interna da União do valot' rlo
1:000$ rada uma, jut'OH de 5 <;~ ao atmo, at.<' a importancJa
de :?:íiJ :000_$, papel, pat·a a acquisiçfto de um t('rrcno destinado
á constrllC\'ão de mn prcdio para os Correios o Tolcgraplws de
Santos, Estado de S. Paulo.
/1rt. 2." HénJgam-sc as disposições em contrario.

Hio ele Janeiro, 5 de abril de 1922, 101" da Indcpcnden.::ia
e 34' da Hepublica.
EPITAC!O PESSOA.

Hon!I'I'O

DECHETO N. 15.431 -
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Baptista.
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Manda lavrar accôrdo com o Instituto llistorico e Geo{Jmphico nrasilei1·o, na conformidade do disposto no decreto
z,uislotiro 11. -L 492, de 18 de juneiro de 1922·.
O PJ'r';ic:rmc da Ilepublica. dos Estados Cnidn~ do Brasil,
autorização contida no decreto lcgislati v o n. 4. 492,
de• 18 d;• ,i:nwiro do er:rrrnfe anno, resolvr que ~e lavro accOrdn com o Instituto Historico r Gcogr:~nhico Brasileiro, para
fim> e nos f r-rmos rlas clausulas que baixam com este decrrf.n. assignallu pelo minis!ro de Estado da Ju:ctiça c Negocias
In f f'riorcs.
Rio do Janfüro, 5 de abril de 19.?2. 101° da Indcpcndencia
e 31' cla'Hcpublíca.
USll!ldo da

os

EPITACIO PE;'l~lÔA.

Joaqu.i7n

Fe1'reil'a Chaves.

l'U'rl1s

t)o J:ióbER

EXÊCti'rtVó -

· Claüsulas do termo. de accôrdo a ser lavrado co1n o lnstitut()
· · · · l!istorico o Geo{TI'aphico Brasileiro, para cumprimento
rio decreto numero quatro mil quatrocentos e noventa· e
dons, de 18 de janeiro de 1922, e a que se refere o decreto
' 11· 15.43!, desta data, que a estas acompanha

O l'otl,•r Ex•:ruli\'tl ~uln·•·ueionat·:í a:lllualmrnt•', du mnd•J
lJel'lllUUcnte, o Ins!ilulu Ilisiorieo P 1ieogmphico llrasilrit·o
t'fllll a quanf.ia do -íO:OOO$. pn~o~ rmt •luas prest:H:ões de réi<;
:!O :000*, cada tllll3, l'lll .iaiH!ÍI'O ,. julho não ~ewlo efff.•cLuado
o I•aga1111mfo de 11\'l~hllllta rias Jll't!star;ues smn qtlf' lll'évüuncntu
lit\ di•nwn~f ,.,~ JWI'<Illtc o l\linisl••rio •la .Ttislir;.a ·,. Neg·ocio,:; Intnriorrs P ':iflja app1·avada l'Pio ~~·. ministro a applicar;ão da
ant.erioi·nwnte recPbida, medim1f.P documentos e contas qiJI~
t•omproYem tet' sido rmprrogada em pagamento do pessoal ou
na acqui.~içãu de material Jlecc~~ariu aos ~crviços do referido·
lm>tilu tu.
)[

A de~peza. ll!'~tc anno, eorrf'd
ll.

I :'i. 335, r]p :!G dr~

r,n,·

ronla uo credito alwrto

jallPÍl'O dn 1!122, ~;f'ndo a llesprza dos anuot; ~r:gninf.Ps t'l!~fParln pela s•lii--:'Oll:<ignação "Ju•.;JI,ufo llisfOI'it·o o C1•·ngra11l•ic·o Hrasilr~;:·····. da verba "Sub-

rwlu dnerPlO

\'Pnções", dos rcspl'ctiyus oi\·amcnlD~ da llt>spcza, qnB terá tlu
ser ineluida, para enmprimento do art. 1., do tlcerdo u •.1. HJ.?,
de 18 de janeiro de 1tl?2.
UI

Gosa~·á mais o Jnsl.il.nlo Hi~lol'il'•l '' (:f'ographirLi Rrasi~
lciro das sPgninfrs Y:.tlltaQPllS:
â) imp;·essãn d1• SIJa rp,·jsfa na Jm!JJ'f'IJSa Nacional t\ dos
volumros da lntrudm~r;ão G1•r·al rf, Diccional'io Historico, nengraphico n E f hnngJ·aphicn do Bra,;i I. ql' e o me~mo lnstitu l·.l
elaboron pa;·a commPmorar " licnlPnario rh In1lependencia;
b) publica~·ão das ucfas de suas sc:-sõcs e expediente no
Diario O{{icial,·
c 1 frnnqnia postal p ll'n s11a reyi<;f :1. d.~r:(ro do fet'l'itodr!

nacional.

IV
O lnstilufo Hh;lm·ico 0 G'!Ogrnpllit~o Bmsiléiro Ulirif:Ça-sc
a satisfazPr os seguintes t~OIHlJI'IIllli~~o~:
a\ enyiar dirrctam,.nte. pela. Impt·en~:-t :'larional, á Bihliotl•t•,•n l\adonal do H;,._ •In .l:ln"ÍI'O 50u P'.l'nmlarrs de ead·t
Ytdnmn tia llPYista do Instituto li i~torico, tuja ~dir;ão será ele
1. GOO t'XPmplar1•s. imrr""''l!-~ Plll papPl dP :!O kilo~. não assPl.inatln, l•"n1alo JJB,·,para a rr'Pf.'CliYé\ di<lJilmi1;ão entre a->
principars rPpartições publicas f,.,],.l'acs. goHrnos dos Estado8
c bibliothecas federaes ou estalltl!if's;

.
b) remetter á Bibl.iotheca Nacional, para fins !denticos aos
da revista, um terço dá edição de cada volume dt1 Introducção
Geral Ço Di!!cionario Historico, Gepgraphico e I~lhnographico
do Brasil, cuja edição de cada volume será de 2.000 exemplares, impressos em .papel de 20 kilo8, ::~ssctin3do, formato
BB, ficando outro terço na ·Imprens:\ Nawmal, para ser exposto á venda pelo menor preço possível, que St:!rá estabelecido pelo director da mesma repartição. pertencendo o ultimo
terço ao Tnsl.it11to Historico. que del!e podrrá di~por c;omo en
tender;
c) o Instituto Historico ilttenderá. com a maior presteza,
a todos os pedidos que lhe forem feitos pelo G• verno sobre
assumpto& de sua especia)idade, fornecendo immrdiata e gràtuitamente todas as cópias que sP fh:ercm ncces~arias.

v
A importancia necessaria para o cumpriment1 do accOrdo
será deduzida do credito aberto 1.-~lo decreto n. 15.335, de 26
de janeiro de 1922.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1922 .. - Joaquim, Ferreira
Chaves.

DECRETO N. 15.432 -

DE

5

DE ABRIL DE i

922

Cassa o decreto n. 9 .154, de 29 de noeembro de 1911, que
autol'izon a sociedade anonyma Zona da Matta, com séde
na cidade de Leopôldina, Minas Ge7·aGs, a funccionar na
Repttblica e approvou.. com altn·ações. os setrs estatutos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
comiderando haver a soci9dade anonyma de peculios Zona
da Matta, com séd-e na cidade de Leopoldin:\, Estado de Minas
Gera~s. suspendido suas operações, conforme consta do processo encaminhado ao Thesouro Nacional pelo officio da:
Inspectoria de Seguros sob n. 122, de 25 do corrente, resolve
c:J.ssar o decreto n. ~. 154, de 29 de novembro de 1911, quec,ncedeu á referida sodeci:;.de autorização para funccionar na
Republica e approvou, com alterações, os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1922, 101• da Independencia
€· 34• da Republica.
EPITACTO PESSÔA.

Homa1·o Baptista.

Le11 de 11122 -

Vol.
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DECRETO N. 15 • .&33,......
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DE

ABRIL

DB

i922

'Approva as r-lantas dos traçados das linhas telegrapkicas ter. restres e do locaL das estações de 1'he Western Telegraph.
, t:;ompdhy, Limited, dentro das cúlades de S. Paulo e
Santos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attcndtmdo ao que requereu fho Westero Telegraph
.Company, Limited, á qual foi concedida, nos termos do contracto eelcbrado em virtude do decreto n. 15.193, de 24 de
dezembro de 1921, permissão para con~truir, manter e trafegar, sem privilegio nem monopolio, linhas telegraphicas
terrestres entre as cidades de S. Paulo e SantO@, onde serão
ligadas á rllde telegraphica ~uhmarina; e tendo em vista as
informações prestadas pela !Repartição Geral dos Telegraphos, bem como o disposto na condição 2• do alludido con:tracto, decreta:
Artigo unico. Ficam ápprovada~J as plantas dos traçados das linha& telegraphicas terrestres e do local das estações de The Western Tclcgraph Gompany, Limited, dentro
da8 cidades de S. Paulo e Santos: de accordo com os documenLoo que com· eele baixam rubricados pelo director ge-.
ral de expediente da secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio àe,Janeiro, 7 de abril de 1922, tot• da Independeooi& e .3_4• da Republica
EPITACIO PESSOA.

1 •. Pires

.IÃECRE1'0 N. 15.434 --

ng

7

~

Rio•

DE ABRIL DE 192~

· Approva as plantas dos traçados das linhas telegrapkicas terrestre• e dQ local da• estações da All America Cables lncorporated dentro das cidades de S. Paulo e Santos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
á.ttendendo ao que requereu a Ali Amcrica Cables Incorpo;rated, á qual foi concedida, nos termos do contracto celebrado
em virtude do cfecreto n. 15.192, de 24 de dezembro de 1921,
permissão para construir, manter n trafegar, sem privilegio
nem monopoiio, linbas telegraphiea;.; terrestres entre as cidades de S. Paulo e Santos, onde serão ligadas á rêde telegraphica submarina; e tendo em vista a.s informações prestadas pela Repartição Geral dos Tclegraphos, bem como o disposto na condição 2" do alludido cnutraelo, <lcureta;
Artigo uni co. Ficam approvarhs as plantas dos tracados
das linhas lelegraphicas terrestres e do local das estações da
AlL Arncrica Cables Incorporated dentro das cidades de São
Paulo e Santos, de accôrdo com os documentos que com este

baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da V'iaC~Q e Obras Publicas.
Rio de Janeiro,. 7 de abril d• i9.22. 101• da Independeneia. e a4• da Republica..
·
EPITACIO PESSOA.

J. Pires do R.lo. ·.

DEcatE:To N. 15.435

~DE

7

nE ABRIL nE

1922.

Ccmredc n Enríco Scltoch, para .~i ou cmpreza que organizar,
1){!1'trtíssão, um monopullo ou privilegio, ncrn subvençlio,
para lançar. f! aterrar cabos s1tbmarinos li(lando a cidade
do nio de Janeiro á d(' Roma c á de J1/rmtr•vidl!o, c e:rplm·m· ,, rc.~pectivo

t1·a{e(fo

telf'fJ1'a1Jhico.

O Presidente da Republica dos :Estados Unidos do Brasii,
attendendo ao que requereu Enrlco Schoch, decreta:
Artigo unico.' Fica concedida a Enrico Schoch, para si ou
PHlprcza qu c organizar, permissão, sem monopolio ou pnvtlegw de especie alguma, nem subvenção do Governo da HcpulJ!ica dos Estados Unidos do Brasil, para lançar e aterrar
dons cabos submarinos, um ligando a cidade do Rio de Janeiro á de Roma, na Italia, .tocando na ilha de Fernando ·Noronha, com ~slação que rrfl.o será aberta ao publico, e em qualquer ponto da costa da Hespanha, e outro li""ando a cidade do
Hio da Janeiro á de Montevldéo, na Republica Oriental do
Uruguay, bem como para explorar o respectivo trafego telegraphico, mediante. as clausulas que, com este baixam, assignadM pelo ministro de Estado doe Negocias da Viaçãa e
Obrns Publicas.
llio de .Janeiro, 7 de ~hril de- 1922, 101• da Independenoia
e 34• da Repu bllca.
EPITACIO PESSÔA.

J. Píre.f do Rio.

Clanst\las a que

11e

refere o decrtto n. i5.435, desta data
I

Pela concessi1o foifn em virtude do decreto que baixa com
e>:tas ctau~ulns, pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil a
Enrlcá" Schoch, para si ou companhia que organizar ó estiver
devidamente habilitada a funccionar no Brasil, poderá o conce~flionai'io lnnçar e nterrar dous cabos submarinos, um,· 11ganclo.a cidade dJ Rin de .Janeiro á de Homa, na Jtalia, tocando
na ilha de Fern:mdo de Noronha. com estação que não será
al)erta ao publlco, c em um ponto da costa da Hespanha, t~
ot1tro, Jlg-nndo ~ mMmn drladc do Hio dr>, .J:mciro (t drJ 1\fontevl!léo, na Rcpnblica Oriental do Urn~uay, c explorar o respectivo tr:íf(i,qo tt•lcgrttphico, de accôrdo com a lrgislaçào geral
vigenta. ou que viar 11 vigorar na Republica, e hem assim hiUr
esses dotH! cabo11 a outras rêdes f6ra do Brasil, dando prévio
aviso ao Gov~rno.
·

.~çmj ~ .iaat>~
...

•'

"~'-

'

'

~<

zxtétmVõ.
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u
Os pontos de aterramento serão escolhidos de accOrdo com
o, Governo e serão ligados á estação do con~essionario por
meio de conductores aereos, subterraneos ou m1xtos, como for
mais conveniente. A planta dos pontos de aterramento e ~o
traçado das linhas de ligação entre esses pontos e a estaç~o
deverá ser submettida ú approvação do Governo antes de lmciar qualquer serviço.
Til

O lança~ento e aterramento dos cabos effectu9,_r•se-hão
dentro do prazo de dous (2) annos, contados da ·data em qu~ o
eouLl'aoto for registrado pelo Tribunal de Contas, salvo mot.1vo
f;ié .forca maior, 31 juizo dCI Governo.

IV
A est.a~ão do concessionario no H.io de Janeiro poderá ser
iostallada no mesmo predio em que funccionar a do Telegra. jpbo .Nacional, si houver espaço CO!IYeniente, mediante paglJUi~nto de aluguel qne for eonvencwnado.

v
. O trafego telegraphico

obedecPrá

ás

dispósíções

so-

gu~ntes:

a) .o concessíonario só poderá receber taxas e transmittir
telegrammas internacionaes que lhe forem apresentados e entregar a domicilio os recebidos;
b) serão permutados, por intermedio das estações da Repartição Geral dos Telegraphos, todos os telegrammas dirigi, dos a outras estações da rêdr telegraphica da União, bem
como os destinados ás estações de outras companhias ou emprezas telegraphicas;
c) o concessionariu é Dbrig·ado a estabelecer trafego mutuo com as linhas do Governo, para o serviço telegraphico das
:f.'stações da União, respeitada srmprr a indicacão de via feita
'pelo expedidor;
·
d) as taxas a scre:n estabelecidas no contracto de trafego
mutuo, entre o Governo e o concessionario, não poderão ser
~upe~iorcs ás existente\:i no,; t·onf.T'actos l'm vigor com as com- 1
:panluas congenercs;
e) os telegrammas que, em virtude de indicação de via,
tiverem de ser permutados com outras companhias, serão baldeados pelas estações da H.epartição Geral dos Telegraphos,
por intermedio das quaes será feito o respectivo ajuste de
contas, pagando-lhe o concessionario um franco por 'tJelegramma.

VI

Em caso de interrupção das linhas brasileiras, argentinas
e uruguayas, o serviço telegraphico procedente do Brastl e
destinado ao Uruguay e Argentina poderá ser encaminhado
pelo cabo do concessionario, por emprestimo de via sendo a
quota brasileira, pelo p~rcurso nas linhas terrestres, 'prorateada ·em partes iguaes entre o Governo e o concessionario.

tst.
''·

vn

O ooncess'ionarió obriga-se a cobrar as tarifas que forem
r.pprovadas pelo Governo, não podendo as taxas excede!' ás
das companhias congE>neres que funccionarem no paiz.

vm
As taxas ierminaes o de transito que o concessionario terá
de pagar pelo serviço internacional em trafego mutuo não
poderão ser superiorps ás que estiverem em vigor para as outras companhias cie cabos.

lX
Serão lrausmi ttido:> gmtuitamcnte:
t•, os tclcgrammas (contendo, no maximo . 20 patavras
cada um) expedidn pelo Governo do Brasil ou por seus agentes na Italia, na Hcspanha, no Uruguay e na Argentina communicando o apparecimento de alguma epidemia no paiz de
onde foram expedidos, ou nos paizes YiRinhos, ou factos dlll
notaria calamidade publica:
2", oito tclegrammas por dia (quatr·o ·em cada sentido)
entre o Observatorio do Rio de Janeiro e um dos observatorios
da Italia, da Hespanha, do Uruguay e da Argentina, pagando
o Governo, pela taxa de telegrammas officlaes. a9 palavras
que excederem de vinte em cada felegra.mma.

X
Os telegrammas do Governo do Brasil terão prioridade na
transmissão e gosarão de uma reducção mínima de 75 o/o sobre as taxas em vigor.

XI
O concessionario acceitará 'telegrammas preteridos, com o
abatimento mínimo dE' 50 % sobre as taxas normaes.
XII
O concessionario obriga-SE' a pagar ao Governo a contribuição de dez centesimos de franco por palavra dos telegrammas intcrnacionaes que transitarem em seus cabos.
Paragrapho \mico. Esta contribuição será reduzida a
cmco centesimos de franco por palavra para os telegrammas
do Governo bra;;ileiro, dP- imprensa, preteridoR c os transmittidos por emprr;;timo ile Yia, a C(llf' ~f' refPT'f' a clansuln VI.
XIIT
~
O concessionario obriga-sa a fazer a t•evtsao de taxas, no
!'oentido de beneficiar e publico, pelo meno~. ctt> dez em d~'l:
annos.

;wros PQ, POlll!a EXBCtTnV0
XIV

O coftcessionario n:lo poderá fazer fusãQ, ajuste ou. con-

, venlo eortt qualquer outra empreza congenete que funccione
no Braefl, eem prévio consentimento do <Joverno.
XV

. O conce!;lsionario obriga-se a conservar os seus cabos em
perfeito estado, devendo communicar ao Governo, dentro· de 48
horas. qualquer ocwrrencia que cause ou possa vir a causar
iDterrupção do serviço .

XVI
O concessionarin fica obrigado a adherir á Convencão Telegraphica de S. Petersburgo, de accôrdo com o regulamento
iuternacional, sendo--lhe assegurados os beneficit's decorrentes
~a referida convencão.
XVII

O aJuste de cont11s com a Rcparti~ão Geral dos Telrgraphos,
.será feito trimestralmente, sendo o debito resultante liquidado
()entro do trimAstre seguinte áf}uelle a que se referir o ajuste.
XVIII

Pela snspenslio do Rerviço nos casos pro3vistos no art. go
<la Convenção Telegraphica d~ S. Petersburgo, nenhuma indemnb:ação será paga ao concessionario, seja qual Wr a sua
dura~ão.
·

XIX

O ooncesslonarlo obriga-se a ter no nio de Janeiro um representante com plrnos poderes para tratar e resolver definitivamente todas as questões q1w se suscitarem, podendo esse repre'!!Antante receber citação inicial e todas as outras para as
quaes se exigem poderes especiaes.
'

XX
As leig do Brasil serão as uniras applicaveis para a deeiF"ão de qualquer quei'ltão relativa ao presente contraclo, que não
fôr rP&olvl.da por a::-bitramento.
Pnragrapho unlco. Para o arbiframrnto nomeará cada uma
das parteq um arbitro, e, não cheg-ando estes a accôrdo.
designará .a sorte o desempatador, dentre dous nomes apresentados, o11da um por uma das parte~. Da decisão do desempata' dor. 11ão haverá .appellação.
XXI

O Governo fiscaHzará r.omo julgar convenifnte, todo o serv!co do conoessionario no Brasil, podendo examinar livros e
!9da a escripturncão. Para as despezas de fiscalização contribuirá o concessionario com a importancia de doze contos

~ DO PODER EXBCOTIVO
1

~f2 :()00$) annuaes, etn papêl moeda, que será recolhida, por
semestres adeantados, á Tbesouraria da RepartieAo Garal doe
. Telegrapbos.

XXII

O concesslonario fica obrigado ao pagamento dos direitos
aduaneiros sobre o material que importar para inslallaeio,
~~on~ervacão e exploracão do 5::ervico a sen cargo.

:xxm
Pela inobservancia de qúalquer das presentes clausulas
11oderá o Governo impor multas na imnortancia dP. duzentos
mil réis a dous contos de réis (papel-moeria) e do r:lohro na reir1cidencia. A importanria de qualquer multa será rrcolhida á.
ThP~ourarla da Repartição Geral dos 'l'elegraphos dentro de
trinta dias da data da notifica<;:ão publicada no Diario O(ficitrl.

XXIV
Para garantir a execm;ão do N•tnbelecido na cl:msula ITI,
o concessionario no Thesouro Nacional, antes da
assignatura do respectivo conlrarto, a importancia. df' cem
contos rle réls ( 100 :000$), em til.ulos da divida publir'a fNh1rai
Nl em J1?pel-moeda. sem direito a .iuros.
Para~rapho unico. E~sa imporhmcia rle
cAm conto,; deréis fi'cará em deposito. como garantia do conlracfo, emquanto
o conces!lionario ou comnanhia q11e organizar execut:n· o contracto. Si o prazo estipulado na clausula IH fôr exeP.dido. o
deposito de cem contos de ré i~ reverterá para o Govr>rno.

ffppo~itará

XXV
A pArmissão de que tr!tta a clausula r porlerá ~f>r declarada nulla lnd,ependente de acção ou interpellar,ão ,inrlicial e
~em que o concessionario tenha direito a indemnização nt~ma:
si, terminado o prazo fixado na clammla TTT, os cabos
que o concessionario se obriga a lançar não tivorem comer,ado
a ftÍnccionar regularmentr>, ga\vo 1mflo 011 forca maim·. a jnizo
do Governo;
2•. Ri a communiracão telegraphica pelos rabos rlo ron~r!'l
•;ionario ficar inf.erromÍJ.ida pm· maiR OI' sri<1 mrzrs l'llll~l'cuti.
vos. ~'llvo caRo de força maior, a juizo do Governo;
3". si o concesf'ionario cxf'cntar qualquer acrl'lrrlo ou ronvenio com empreza ou cnmpnnhia eongenerP que funrrinnr no
Ilrnctil, sem prévia. auforizar.iín elo Governo;
4". si o concessionario deixar de rccolh11r á Thesoural'ia da
Reparticão Geral dos 'l'elegraphos. em tf~mpo opportuno. :JS
quota~ devidas peta fiscallzac.ão, de accôrdo cnryt a clammla
XXI, ou as multas,'de accôrdo com a clau~ula XXIII.
{

0

,

it..P'l'QS,DQ PODBR EXECUTIVO

XXVI·
que irat~ a clausula I ficará .sem 'effeito,

,A permissão da·
si o concessionario se recusar a assignar o respectivo contracto,
. <lentro de sessenta dias, a contar da publicaçãà do decreto que
aptJrovar as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1922. - J. Pire·! c!o Rio.

DECJlETO N. 15.436 -

DE

8

DE ABRIL DE

1922

Approva as alterações dos estatutos do B1·asilianische Bank
{ür Deutschland (Banco Brasileil'o para a Allemanha),
com séde em Hamburgo, Aflcmanha, feitas em assembléa
geral 1•ealizada a ·n de nm•embro de 1921 e em reunião
da directoria effectttadrr o H de dezembro do mesmo anno.
O Preside~te da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Banco Brasileiro. para a Aliemanha (Brasilianische Bank fur Deutschland), sociedade
anonyma com séde em Hamburgo e autorizada a funccionar no Brasil pelo decreto n. 10.030, de 7 de setembro de
1888, resolve approvar as alterações feitas nos seus estatutos
em assembléa geral realizada a 17 de novembro de 1921 e em
reunião da directoria effectuada a 3 de dezembro do mesmo
anno, pelas qt;aes fica elevado o seu capital de Mks. 15.000.000
para Mks. 25.000.000, passando a quota do capital destinado à
operações das suas filiaes nn Brasil de ,l\1k~. 2.500.000 para
IMks. 15.000.000.
Rio de Janeiro, 8 de abril rt~ 19'22. 101" da Indepen·
dencia e 34° da Republica.
(
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.
DECRETO N. 15.437 -

DE

8

DE ABRIL DE

1922

Abre, ao Jfinisterio da Fazenda ... o credito especial de réis:
I :804$882, para pagar ao · escripturm·io da Escola 'de
Aprendizes ArtificPs do Pará, Antonio Alexandre da Crttz,
as grati{icarf'fes addicionaes que dei:rott de receber no
período de 22. de maio de 1916 a 22 de maio de 1917.
O Prescidente da fiepubliaa dos Estados Unidos do Brasil:
da autorização !'Ontida no art. 1o do decreto le·gislativo n. 4 .144, de 6 de ou tnbro d'll 1920, resolve abrir o
credit() especial de 1 :801,$882,· para pagar ao escripturario da
:Escola de Aprendizes Artifirrs do Pará, Antonio Alexandre
da Cruz, as gratificações addicionaes que deixou de receber
no período de 22 de maio de 1916 a 22 dr maio de 1917.
Rio de 'Janeiro, 8 de abril rle 1922, 101° da Independencia
-e 34° da Republica.
Usan~o

EPITACIO PESSÔA. -

Homero Baptista.;

ias
D:E.:CnETO N. i5. Á38 __:::. DE 10 DE ABRIL DE 1922

Approva as dmtSulas . do contracto a ser firmado com o Es~
tado do Rio Grande do S1tl, para ha1•monização e consolidllção dos termo.~ de accórdo de encarnpação da R~de
ele Viação Ferrea Federal, c1ue esteve arrendada á ~Com
paanic Auxilinire de Chernins de Fer au Brésil '>, e de
trarr.s(erencia da mencionada rêcle, em arrendamento, ao
dito Estado.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
dando cumprimento á clausula VIII. do decreto n. 14.222,
de 18 de junho de 1920 e á clausula identica do termo de accôrdo de 12 de julho do mesmo anno, relativos á encampação
da rêde ferro-viaria arrendada á «Compagnie Auxiliaire de
Chemins de Fer au Brésil e á sua transferencia ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, conforme áutorizacão
constante do .n. XXVI, art. 53. da lei n. 3. 991. de 5 de janeiro de 1920, decréta:
Artigo uni co. Fica autorizado o contracto com o Estado
do Rio Grandé do Sul, para harmonizar o disposto nos termos de accôrdo de 12 de julho de 1920, celebrados entre a
União, a «Conmagnie Auxiliaire de Chemins de Far au Brésii», e o Estado do Rio Grande do Sul, sobre a encampação
e t.ransferenria ao mesmo Estado da rêde ferro-viaria ::.>.rrendada á allmlida companhia,· com os contractos a qtÍe se referem os derretas ns. 2. 830, de 2 de rrwJ·ço de 1898, 5. 5'48,
de 6 de junho de 1905. q. 673, de 3 de outubro de 1907 e
9 .101, de 8 de novembro de 1911, consolidad:ls as suas disposicões - tudo na conformidade das clausulas aue com este
baixam, assignadas pelo Ministro de Estado dâ Viação e
Obras Pub!Jcas.
Rio àe Janeiro, 10 de abril de 192·2. 101• da Independencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

-

Homero Baptista.

Clausulas a que fie refere o decreto n. 15.438, is~ta data

J~ rêdc ela viacão ferrea do Rio Grande do Sul, objccto
d:-' .c~mlmcto, compõe-se das linhas fcderaes em trafego def~n1tlvn ane fo~am arrendadas ao Estado nof' termos de acccr<:lo de !2 de JUlho de 1920 e bem assim das linhas federaes
e e.staduaes actualmente em construcção e em trafeB"o provi-

J>ono.

AcTotl DO PODD EXECUTIVO

Nessa conformidade ficam constituindo a dita réde as
seguintes linhas:
I linha tronco de Porto Alegre a Uruguayana,
· ' em trafego definitivo, com . . • • • . . . . . . • . • 762.946m,t7
II, ramal do Rio dos Sinos a Taquara, em trafel5o definitivo, com . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
53.001m,60
111, ramal de Monf.enegro a Caxias, em trafego definitivo, com . . . . . . . . . • . . . . . . . •
116.591m,51
IV, ramal de ligar:ão a margem do Taquary,
em trafego definitivo, com . . . . . . . . . . . • •
2~ 108m,45
V, ramal de Santa Cruz, em trafego definitivo,
30.3iim,45
com . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . •
VI, ramal do Paredão, em trafego defihitivo,
com . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . 292m,OO
VII, linha de Santa Maria a Marcellino R~mos, em trafego definitivo, com . . . . . . . .
535.234m,42
VIII, linha de Cacequy ao Rio Grande, em
trafego definlt.ivo, com . . . . . . . . . . . . . . .
490. 037m,03
IX, ramal de Santa Anna do Livramento, em
trafego defini f ivo, com . . . . . . . . . . . . . . .
158. 563m,70
X, ramal Pelotas-Fluvial, em trafego defini- .
tivo. com . . . . . . :. .. . ... .. .. .. .. .. ..
2.717m,6.5
Xl, ramal da Costa do Mar, em trafego defitivo, com . • . :.. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .
f7 .281m.05
XII, linha Dilermando de Aguiar-.JaguarySantiàgo-S. Bor.!a-·S. Luiz. em trafego provisorio e em construcrão, com .......... ~ 415 .620m,OO
XIU. ramal de Crúz Alta-linhy-Santo-AngeloPorto Lucena. em trafego provisorio, em
~nnstruc\{ão e em estudos, com a extensão
provavPl de • . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
249.000m,O()
XIV, ramal de Basilio-.Taguarão, em construccão, com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.000m,OO
XY, ramal de S. f:ehastião-D. Pedrito-Livramento. em construrr;ão, com. . . . . . . . . . .
160. OOOm,OO
À'Vl, ramal dP Alcgrele-Quarahy, em contrucção, com . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
H7 .OOOm.OO
XVII. ramal Carlos Barbosa-Alf!'edo Chaves,
em trafego provisorio c em construcção,
com. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129. OOOn!,OO
XVIII, ramal Taquara-Canella. em trafego
vrovisoi'ic e em constn•ccão, com. . . . . . .
60. OOOn!,OC
A rêde actual comprehende, J:ois, um trafego, inr.lnsive
o provisorio. de '!. 4:1!'il,m,705 e tern, no fnt.uro, um trafego
provavel de 3.4t5km,703.
Fica entendido nue as m;fradas em construccão e e•n
trafee:o provisorio seriio conclnida'! definitivamente por ~onta
rla Ur.ião ou do Estado, conforme se tratar de estraaas federaes ou estaduaes.
Essas linhas f' ramaes serão entrflgues ao trafego. pm·
trechos successivo3, á medida que ficarem concluídos.

n
O contracto vi~Zorará da data rlo seu regist.ro pelo ·rri.lmnal de Contas até 15 de março de 1980.
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m
A renda liquida. das linhas é apreciada co.mo a differenc:a
l'ritre a receita bruta e as despezas geraes de custeio, e ~er.&
rt'partida em ·partes iguaes entre 3. União e o Estado.
I. Constitue rPnda 'bruta a somma de todas as rendas ordinarias, extraordir.arias e eventuaes, arrecadadas 'Pela via•;ão
ferrca.
li. Constituem d,espezas de custeio:
a)

todas as relativas ao pessoal e material .dos

servieo~

rln trafego d.1 rêde, inclusive a conservação ordinaria

c .ex-

t!·aordinaria do material rodante e de trac:;ão e das linhas e
rP~peetiYas obras de arte, edifício:; e dependencias, machinis·mos. utensilioR e ferramentas das dficinas e das turmas;
b) as provenientes de seguros e accidentes nas estradas;
d•J i11ccndio.c; casuaes, innundações e outros easo,; de força
mai ...~. as indcmnizações de damnos e prc.iuizos nos casos de
·furtos e roubos, extravios. avarias ·• incendios eulposos, qnaJ~-
d., ficar excluída a respons'abilidar!c da administração;
c) mediante prévia autorização do Govorno Federal, as
resultantes de ampliações e alteraç0rs em cdificio!-1 e RU:\.~ depemhmcias, as de prolongament.oa de desvios, postes de emilnrque de animae3, e, em geral, a~ ae obras novas de ·peq_uen•1
cn~to. quando ri~n·osamente neces~al'ias;
d) a quota dt>, fiscalização por parte do GovE~rno Federal.
fixa•;t, em 6(l :000$ annuacs, durante todo o prazo desté contracto, c recolhida á Delegacia F1!'!cal dn Thcsouro Nacional,
em Porto Alegre, por semestres ndeantados.
3. Constituem despezas em ccntn. de capital:
a) as qu~ o Governo do EsÍari0 realizar com os melhoramentos previstos na clausula seguinte. até o Cflnivalcn!e 03
itnpnrtancia, em r.1oeda nacional. ele 200.000.000 de francos
!l•~l!'as, que a Governo Federal despendeu com a encampação
da ''r-dé. Essa equivalencia será verificada, semestralm~nt·~.
na!' tomadas de contas. ten.io-se err: vista as taxas de cambio
em vigor nas datas em qne o Estado houver realizado 0:3 pap:amPntos· correspondentes;
l.) outras despezas que a Uniãn autorizar, por esta conta,
der,ois de applicada. ,a somma previc;ta na lettra a.

rv
O Estado obrig-iH;;e a adquirir o material c executar os
mclhnrnmentos abaixo !:'f'lpecificado!-1, por conta do seu capital até o limite prefixado na clausula antecedente, n. 3:
a) substituição dos trilhos desgastos e dos de peso infel'Í'Jr a 25kg •por m~tro corrente por outros de peso de 25kg
nu Sllperior, prefPrivelmente de 32kg,240;
b) eleva~:: !lo do numero de dormentes a 1 . 600 por kilome~ro de linha;
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'r c) éercamento das linhas existentes;
d) acquisicão de locomolivas; de carros 'cte administra-.
cão de passageiros, dormitorios, restaurantes, de bagagem e
cOJ'{'eio; v3gões par::t animacs, ditos fechados e abertos para.
ml'rcadorias, ditos para expiosivos; tudo na proporção do
desenvolvim~ntn normal do trafego;
e; nova est.ação de pas2ageiros e cargas em Porto Alegre;
f) e8tação de triagem, m: Gravatahy, com os deposltos
para nwrcaaorias e material rodante;
.
.
g) nova e3tação
marítima de passageiros. no porto l'to
fij.') Grande,
h~ ampliação rJa c~tação de Santa Maria c outras, que o
nccego;itarem;
.
• i) novas officinas, em ~anta Maria ou onde fôr maiS
oonv~~nicnte, apparelhadas com as ncccssarias machinas e ferramentas;
j: acquisição dP ma c h i nas e ferramentas para as officinus de Santa Mana. do R i!> Grande e Gravalahy;
h l novos desvi~Js em Porto Alegre, Rio Grande. Santa
Maria: Livramento, Uruguayana e outras estações;
. ll novos desvios entrr ns rst açõrs que distarem mais de
20 !dlnmetros entre si;
m) augmenlo dos drpo,ilos t•m Ba!"(~. Cacequy H .easso
Fc:ndo;
n) um desvio om I:ruguayana. corr1 aR installações necesS!liias para o serviço do trafego fluvial:
u) melhma das condições tcrhnica>< das linhas do Rio
Grande a Bag.~, ele S:mta Maria a Passo Fundo. dr !\Iontene~
gr·) a Caxinr- e de ?orto Alegre a Ligação;
p) outros
mclhoramcnl.nt, que a União ~~ tl Estado. {1P
c.-.mmum accôrdo, considerarem necr-s~;arios;
q) obras de rer,t.aurar:ão r: reparação extraordinarias, executadas e a executar, nas linhas e resprct.ivas obras de arte,
edifícios e suas dcpcnde-ncias, marhinismos das officinas fl
matGrial rodante e de tracção, ficando entendido que nessas
•Jhras se comprehendrm apenaR as primeiras realizadas depms da tran~fercnch. da viaçfir. ferrea ao Estado e que forem
rer.•:.nhecidas e clas~ificadas C(>mo taes pelo Governo Federal,
nio)Oiante uma rrlaoão completa que será submettida á sua
• approvação, dentro do prazo de tres mezes, a contar da presente data.

A execução dos melhoramentos especificados na clausula
anl rcmlcnte, com t'xcepção da lc!ra q, ficará subordinada an
cri i r:rio da maior necessidade e da maior utilidade verificad::!s por uma commi~sno composta de technicos fede'rnes e estadnue~. em farP dns "'i!.!<'l1!'in~ dn lrnfrgn P rJpornYOIYiment.o
r•t•nnomico r1o Estado.
F'(~iLa :1 YP.rific'l!:fín acim~~ iwlic:u.la t!Pnl.ro dn seis mezes,
a r··niar ~l,>d~\ dala, ''<'t'it<·, suhnwl.lirlo,.; tlen!ro de igual prazo á
Hl•Pl·nyaçao r h ( ;,lvf'rno FNJeral ns Jll'o.ieel os " t~rr;amentos dos
ml'lbor·.amentns considerado:; mais nere<::sarios ou mais uteis
e tJUe. urna ,·ez approvarlo~. srrãn executados no prazo de tres
:umo~. calvo prorogação concedida pelo Governo Federal.
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VI
O Estado obriga-se :
a) a exhibir, sempre que lhe fôr extgido, os hvros da rereiia e de:<pr•za rlo cri~tcin da viação c do ~cu movimento df

dc~pacho~;

b) a prestar todos o:- e~clarecimentos :l inrormat;ões que
lhe forem reelamad.:.s. em rf'!ação ao trafego c, em geral,
:o-obre qualquer serYiço, pelos engenheiros' fiscae::: ou outros
funccionariuo< federacs devidamente autorizado;;:
c) a apresentar &nnualmente, no menor prazo poP.sivcl, ~'
dentro do prinwiro t rime:;: Ire. o relatnrio dos serviç0~ r occorrencias do anuo anlt~r·i 01 acompanhado do~ rc 'rwct ivo:; quadro~ estaUsticos.

VII
Srr:'l racultado an E~tado:
a) o direito de preferencia. em igualdade de condiçõe!l,
para construc~ão, Ui':"ll e go~o dos prolongamentos e rarnae~
quí' concorrerem parn o- desenvolvimento e facilidade do trafego, respeitadoR oR direitos adquiridos por' conce~o:Õ0s anle-riores;
b) o direito de conE>truir ou encampar, de Mclirdo com a
União, quaeRquer outras linhas ou prolongament;)S reconhecidos de utilidade ao desenvolvimento do trafego da rêde.

YIJJ
O Estadn rnantPrá em perfeiLo estado de eonsr.rvação as
linhas. edifícios, officinas e mais dependencias da r1'de, bem
' como o maioria! rodante, i30b peüa de rf\Spondcr prrante á
Umão por prejuízos. perdas e damnos.
SemprP que a União rnienrlPr, ()fi easos n:l:I.T·aordinarioR.
mandará in-:p<'<'r.innal' n PstarlP rlns P~t.rarlas r ~na" clependenr,ias.
Essa impecçã{l se realizará pur urna l',ommL;~ão de peritos desi~nados, em numero igual, pelai" pat·t.r;; C·Jntructantes,
e as suas reé:olucõrs cu conclusões serão tomada'; prr mainrla
dr votos. No r·aso de empate ou do não ser po;:;~ivel apurar
o veto d:1 maioria, será ::1 questão submeltida à decisão dP
,juizo arbitral, constit.uido na fórrna da clamula :XXVIl.
Os s11rviços c ob1·as que a commissão dü perit'">s Ott laud,.,
arbitral houv0r rrsolviào sf'rão executados peln Estarlo, den ..
tro dos prazos que lhe forem marcados, salvo força mair•r.
Si findos os pra7os marcado.~. ns trabalhos nfi" t·'itlverem
iniciado-; ou terminados, poderá a União m'lndar 0xrculal-n:o~
á custa do E~tado, on rescindir o contracto si o facto se venficar depois de 29 de julhc. de 1950, reservando-~~. nt'->ll' caso,
para 3 União, as quantias correspondenlefl •í~ obrao; c "erviçus
QUI' drixarem rlr f'P.r excrutado.c:.

TX
Quando tiver de executar. ã custa do Estarto. O!'l ~crviços
e obras a que se refere a clausula VIII, ultima alinea, podcl'á
a União occupar, temporariamente, a rêdc, no .lodo ou em

parte, medial).te inde~nizaç~ igual á metade da renda liquida
médta do qumquenmo anteriOr á occupação ·ou dus annos anteriores, si nA(.I houver ainda decorrido um quinqucnnic•.

X
O Estado m~nterá em dia o inventario pelo qual recebeu
a rêde, accrescentando-lhc o material que adquiz·ir ~ obras
que realizar, ·em conta de capilal, excluído o material imprestavel.
. F.indo ou rescindido o contracto, o E'lt.adn re~lituirú a
rêde por esse inventario, com os accrescimos ou qeducç<5e~>
que elle houver soffrido.
Todo o material considerado imprestavel e que nlio possa
ter outro destino, será vendido, precedendo autorização da
União, e a importancia deõsas vendas será escripturada como
"nda eventual.

XI
A rMe da viação ferrea, de que tratam as clasulas I e
VII, (exceptuadas as linhas de propriedade do Estado) com
as respectivas estações, officinns, depositos c mais edificios,
dependencias e bemfeitorias, a linha telegraphica e todo o
material fixo e rodante, assim como o material em ser do
almoxarifado, necessario aos differentes misteres do trafego
da rêdé e devendo corresponder ás necessidades de um trimestre, reverterão ao domínio da União a quinze (15) de
março de 19810, mediante a indP.mnização determinada na clausula seguinte.

xn
Revertendo a rêde fez·ro viaria á União em conse'quencia
de encampação ou recisão do contracto, por parte da mesma
União, ou por expiração do prazo de arrendamento, será o
Estado do Rio Grande do Sul indemnizado da differenca entre
o capilal .que tiver empregado na acquisicão do material e nos
melhor'amentos especificados nas clansulas IV e V e a totali1 dade da parte da renda liquida que houver percebido nos termos da clausula III.
Nenhuma indemnizacão, porém, SPrá devida ao Estado, no
fim do prazo do arrendamento, si a União. em qualquer momento, julgar nccessario um augmento de tarifas com o fim de
garantir a amorl.izacão, dentro daquelle prazo, do capital empregado pelo Estado, e este a isto se oppuzer.
·

XIII
O f.r'afego não porlerú ge:r interrompido, salvo caso de
forca maior, r;;ob pena de rnspnndcr o E~tado perante a União
por perdas, damnos e prrjuizns ~ <~ujcitar-sc a' interpcllacão
judicial pela vinlacãn do cont raclo.
Paragrapho unico. Depois de 2!:1 de julho de 1950, a
União poderá rescindir o conlracto nos seguintes casos:
- a) ccssacão parcial ou total do trafego, sem motivo justificado;
I
b} falta dé hóa oonservaçã~ da. rêde e suas dependellotas.,

ltl

XIV
Os estudos, projectos, orçamentos e construcções que se
fizerem· em virtude do que dispõe a clausula VII deverão
observar as condições geracs, Labellas de preço e especificações approvadas pelo Governo Federal e sujeitas a revisões
annuaes promo,vidas pelo Estado.
As despezas com quaesquer obras e melhoramentos que
f-C fizerem ue accôrdo con~ o contracto serão computadas nas
tomadas de contas semestraes {clausula X\'lll) pelo custo real,
medmnte apresentação das facturas, folhas de pagamento c
nutros documentos comprobantes.
O material importado do estrangeiro, cujo custo não seja
possível determinar pela tabella de preços, será calculado del'inilivamcnle pelo valor das facturas, COlHPetcntcmente legalizadas, ·accrescidas das despezns complementares, devidamente comprovadas pelo Estado e reconhecidas pela União.
Esse custo, calculado em ouro, será convertido em papel,
ao cambio do dia em que se affectuafem os respeclivos pagamentos.

XV
A execução do contracto fica sujeita á fiscalização fetieral na fórma da legislação em vigor e por inlermedio da
Inspectoria Federal das Estradas, ou outros agentes e funccionarios designados especialment~ para este fim.
A viação ferrea proporcionará todas as facilidades, inclusive transportes especiaes, aos funccionarios ou agentes
do Governo Federal, encarregados da fiscalização, ouvido o
respectivo engenheiro-chefe, e pela mesma fórma por que
forem facultados ao pessoal da adminisrração superior da
rêde.
Os casos de accidentes serão immedialamente comniunicados aos engenheiros fiscacs das secções correspondentes,
aos quaes serão facilitados meios de transporte ao local, afim
de que possam ajuizar das causas que provocaram a occorrencia.

XVI
N!io haverá transportes gratuitos, senão para r'essoal e
objectos da fiscalização federal e da adminislt>ação da rMe,
fJUando em serviço; para o material· nccessa.rio aos serviços
r) melhoramentos da rC~de; para as scmenlPs c plantas enviadas pela Untão e pelos Estados afim de ser'crn di~trihui
das gratuitamente pelos lavradores do Estado do Ilio Grande
do Sul; para as malas do correio e seus conductorcs; para o
pessoal zelador das ·linhas telegraphicas federaes e para o
respectivo material; para quaesquer quantias pertencentes
ao erario federal ou estadual.

· xvn
,
Serão transportados com os abatimentos abaixo espeéificados, sobre as tarifas:
De 50 %:
a) as autori1iades policiaes ou judiciarias e escoltas po-

' lieiaes, com as respectivas bagagens, quando em diligencia
umas e outras;
··
b) os soc•corros alimentícios enviados pela União e pelos Estados, nos casos de calamidade ~ublicfl;
c) quando encaminhados pêla üniao ou pelo Estado, os
colonos, suas bagagens. ferramentas, utensílios e instrumentos !lg}'arios;
De 25 o/o:
os materiaes destinados a obras de saneamento, executadas pelo Estado ou pelos seus municípios;
e) os materiaes para construcção de linhas ferreas no
d)

E~:~tado;

De 15 o/o:
f) •o pessoal e o material de forças fcderaes e cstaduaes,

·quando em serviço;
g) autoridades administrativas e funccionarios federaes
·e estaduae~. q~ando em serviço.
XVIII

As tornadas de contas para fixação do capital re:ilizado
•e verificação da renda liquida .serão feitas por semestre vencido.
O processo para a tom:.tdl <!e contás será identico ao
que estiver estabelecido para ao estradas de ferro que gosarem de garantia de juros, nas leis, regulamentos e instrueções em vigor, emquanto não forrm adaptadas outras di.eposições. ·
·
No primeiro semestre de eada anno us rendas liquidas
:serão apuradas provisoriamente e .só na tomada de contas
do 2" semestre far-sc-ha a apuração definitiva pela qual se
regulará, então, a partilha da renda liquida do anno.
·
O Estado organizará mensalmente. segundo modelos fornecidos pela Inspectoria Federal das Estra·jas, o inventario
. das despezas de custeio e o subrnctlerá á fisealizaçãn, dentro
do menor prazo possível. acompanhado dos d'ocumcntos comprobantes, devidamente classificados por divisão de serviço;
e, bem assim, a demonstração da receita arrecadada, competentemente elucidada pelo quadro completo da renda das estações.

XlX
Ficará o Estado constituído em móra, íps.o jure, e obrigado ao pagamento do jnro de 9 % ao armo si não recolher
aos cofres da Delegacia Fiscal em Porto Alegre, no prazo d~
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:J'o

dias do encerramento uas tomadas Lle contas, a j)arln da
renda liquida quo couber á União, ou, um; primeiros de" rlias
de cada :>emeslre, a {JUOLa de fi::<calizaçãu de que tmta u ·dau:sula IH, letlra dJ.

XX
U J<.:sladtl ulJI'i;;a-se:
111 a lllUll'il'l' OH UUIIlÍLLit• trafego llll!LIIII, liiiUildO COllYÍel',
l'•Hu ás linhas fet·reas e fluviacs, naeiunal's 1\ u~f t'tlllg·eil'as. o
lH!lll t~ssim com a Hepal~tir,lão Geral dos 'l'l'lt!~l'a!Jl!lls, sujei las
<IS rnspedivas lmses (t appruvaçãu ua Uuião;
. ú) a at•t:l'ilat· eomu definitiva e :-;r•.tu l'''l'tli'Su a "''rtsau da
ljuiãu .so!Jre as qlwstões t!lle -~e :ouHcitart:Jn r<!lat.inwll:nl.': ao
11su reciproco das linhas f.mleraes o das qUil Jll'l'iPill'l'J''''"
a
((Ualquer empt·eza, t'ieantlo entendido l(IW qualqlll"l' <HTúnlo
·~otn·e tmfego mufuo uão IH'ejutlicará o d i.J'I'itu da l.i tl!ão -ao
t'.\:tllte das re:;ppcLi...-a:; estipulações 11 lllodifiea,:ão tle:-;tat~
11Uauuo as cuu:::iuemr lel:livas dos seul:l iulcrc~;::;cs.

XXI

Her{t I ir i lo ao J~stado, com assentilnent11 da União. ceie..
lH'ar ajustes para a arrecadação, pelo pessoal da rêlle, de im]JosLos fcderacs, estadoaes e municipaes, ou vara execução llu
ou Lros ~erviços publicos.
Exceptuatlos esses casos, uão poderá o E'll.allo commeUer
ao ltessoal qualquer euc;.u·gu ou tralmlho eslrauho au servi~o
Jerro-v iariu.

'XXII

n

E~tadn, de aceôrdo COIII os eouLraJ',LOs ·IJUC
f.r~msfcridos, gosarâ de isenção eomplf.a de ·tlireit.us

lhn foram
at!uaunit·os
para tudo material que importar para us serviços da rêde.,
O Estado fica dispensado ela obrigação de prestar caução
pelo coutracto (art. 22 da lei 11., .1, 1/10, de J de janc!iro do
1!.122).

Fica entendido que os serviços fla rêde estão Lambem
isentos de impostos federaes, estadoaes c municipacs, na fórma da Conslituicão c das leis.,

XXIII
O Governo Federal, ouservmlo o disposto na lcgi~lacão ~e
ra!. ·potlcrú· eoneedcr ranmm; 011 -desvios para 11so parlicnlar,
qtw varlam das estações ou de qualquer ponfu das linhas da
rede, dc:>de que os interessados se sujeitem ás medidas de segurança impostas pelo Estado c sem prejuizo deste, na conformidade das insLrucçõcs que para u cffeito vigorarem.

XXIV
.Fira estabelecida a revi:-;ão ohrigatoria c f,riennal de touas
as tarifas, sem prejuizo da faculdado concedida á União ou ao
Leis de 1922- :Voi. li
i3
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Estado de, em qualquer tempo, promover a rev1sao de uma
ou mais tabellas, para o fim de augmentar ou diminuir a receita de qualquer transporte.
Quando uma das partes contractantes se oppuzer a ·qualquer augmento ou fizer qualquer ~'educção de tarifas sem annuencm da outra varte, será responsavel pelo prejuízo resultante da differcnça de renda verificada nas tomadas de contas
semestraes, na conformidade das disposições seguintes:
a) no caso de recusa uo augrnento proposto e prejuízo
será a differenca entre a renda bruta. percebida e a que
seria arrecadada applicando-se a tarifa rejeitada á tonelagem
transportada;
:
b) no caso de reduccão e prej uizo será a differenca entre
a renda brota percebida e a que seria arrecadada pela tarifa
anterior applicada á tonelagem transportada.
Em ambos os casos o prejuízo será deduzido da renda
liquida actual ou futur~>, que couber á parte responsavel, em
lteneficio da parte prejudicada.
Fica assegurada ao Estado a faculdade de, em qualqÚer
momento, elevar as tarifa:::, independentemente das condições e formalidades estabelecidas nesta clausula, até o limite necessario para. cobrir o deficit que se verificar nas despezas de custeio; dand() conhecimento do seu acto á União.

XXV
O Estiado apre~eutará dentro do primeiro semestre, a:
contar da data do registro do coutracto pelo Tribunal de
Contas, um projecto de quadro do pessoal da rede. Deste
quadro con.st!rá a têJ.tella de vencimentos. do pessoal, onde,
em columnas distinctas, figurarão o maximo c o mínimo dos
vencimentos, diarias c salarios proprios de cada. categoria
de empl"t!.gados.

XXVI

o Estado não poderá tramferir o contracto, nem poderá ·
traspassar a outrem o trafego total ou parcial da rMe sem
prévia annuencia da União.
XXVII
A,s duvidas e queslõPs Ql_ll·, sn susciL::>.rmu ''-ntrc a União
e 0 Estado relativamente aos ''~l'viço,; coni.J'actados ~~ :i. intelligencia e execução de um~ ?H mais clau~ulas deste conliracto
serão definitivamente dec1d1das por arb1tros, nomeados um
pela. União, outro pelo Estado e um terceiro, para desempa-
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tador, por ambas as partes contractantes, ou sorteado, no
caso de divergencia, dentre. dous nomes respectivamente por
e lias escolhidos.
XXVIII

O contraclo não dará logar a despeza a cargo do Governo
Federal.
Rio d~ Janeiro, 10 de abril de 1922. - J. Pir-es do Rio.,

DECRETO N. 15.439 -

DE

11

DE ADRIL Di

1922

Approva pr·ojectos e respectivos orçamentos, na im1wr·tancia
total de 63:51 !$$7fU (sessenta e tres contos t 1ttinhentos e
qwinze rnil setecentos e cincoenta e quatl·o rhs), para
construcção de vaUetas e empedramento de dois córtes no
ramal de Tubarão a Araran(Juá, da Est1·ada de Fer-ro
D. There:a Christina.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu a c:Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá'>, contractante da construceãn do ramal
de Tubarão a Araranguá, da Estrada . de Ferro' ~. Thereza
Christina, e tendo em vista as informações prestad~s pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, na conforrv idade dos
documentos que com este baixam rubricadas pelr- rf1rector
geral de expediente da Secretaria rte Estado {1a -v'iac;:r e übras
Publicas, os projectos e respectivos orçamcnLr,,o, 'la~ Jmportancias de 29:046$762 (vinte e nove contos e qnar~iJi.a c seis
mil setecentos e sessenta e dois réis) e da 34: 46S$!J!I2 (trinta
e quatro contos quatrocentos e se:>senta e oito mil novecentos
e noventa e dous rris), organisados pela «Compa nll ia Brasileira Carbonífera de Araranguá:~> para construccão dr vallctas e
empedramento dos córtes comprehendídos entre a~ estacas
2.524+2 a 2.535+12 e 2.627 a 2.646+2 do ramal de Tuba~
rão a Araranguá da Estrada de Ferro D. T!Jernza Christína;
correndo por co~ta da constrncção do mesm~ rarPal as despezas que forem devidam.ente. ap1!radas,. dcpots rlr mcrltrlas o
aYaliadas as obras pela f1scahzaçao locat.
Hio .rJe Janeiro,' H de ahril <!e 1!12:2, 101" rla lndr•pr•nrlcn6ia e 34• da Republica.
EPITAC!O ]' RS~ÚA.

J. Pi!'e$ tio Jiio.
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O Presidente da Hcpublira uos 1~stados Unidos do Brasil,
atlendcmlo ao ·que requereu a "Scutl. & Bowne, Inc. of Brazil",
llOcindade anonyma, com s1'de em Bloornfield, l~stado de New
.Tersey, Est.udos Unidos da Amerieu, e devidamente rern·etielltad_a. decreta:
Artigo tmicu. E' eouecdida aul.oL'Ít.<\I.;Üo á •·scu!l. & HowHP,
Ine. of Brazil" para funeciona1· na llepuhliea, eu111 us eHI.atuto~
que apresentou, mediante ati elausulas que a ~~ste acompanham, assignadas velo Ministro dt~ Estado dos Negocios da
.Agricullul'a, Industria e GomHH~t·eiu, t'immdo, porém, a mesma.
companhia ohrigada a eum]n'it· nH f(IL'malidade~ e.xigitlas pela
legislação em vigor ..
'Rio de Janeiro, 12 du ai.Jril tlc H122, 101" da lullcpcuíleucía
o 34• da ltepublica.

Simões Lopes.

taaus!ltaf que acompanham o decreto u. 15.440, desta datà

I
'A sociedauc anonyma "ScoU. & Bownc. Inc. of Brazil" 'ó
obrigada a ter um representante geral nu Brasil, com plenos
e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com· o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado c recgber citação inicial
pel;. companhia.
·

H

Todos os actos qu·c praticar no Bt'asil ficarão sujeitos unicnmcnf.e ás respeetivas lciR e regulamentos c á jurisdicção de
seus t.ribunacs judieiarios ou administmtivos. sem qnc, em
t.empo algum, possa a rcfcl'ida cou1panhia r1~darnar <Iualquer
exccpçãu, fundada em seus estalulus, cujas disposições não
poderao servir de base para qualquer reclamação concernente
á .ex~cução das obras ou seni_ços a que ellftS se referem_.
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III
Fica dependente de autorização do Governo qn~lquer alteração que a companhia Lenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funecionar na
nepublica SQ inf,ringir esfa r,\ausula.,

IV
Fica fjntendido que a autorização é dada se~ prejujzo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás dispos1çoes ~e
direito que regem, as sociedades anonymas .,
·

A infrncção de qijalqucr das clausulas para a qual não
estf'ja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$000) a cineo eontos de réis
(5 :000$000) e, no caso de reincideneia, com a r,aHsat,:ão da autor·ização concedida pelo drerct.o em virtude do qual baixam as
pre~entrH elausulas.
,
nio de .Janriro, 12 tlc abril dr HJ2?. - SimrJrg !,01!C.~.

DEGRB'IiO N. 1:}. H.l- nR 1:.? OR Annu. nE 1!'12:!
.1\ill'f•, a.n Minisf'rl'io da. Ju.stiça r Neaoeios lnlP1'iorrs, o credito
especúzl dr• 400:000$, para parmrnento do an:rilio concédido ti Santa ,casa de 111isericorrlia do Rio de Jo11riro. pel.o.
m•f. 6" tfn ld u. f. 2,f2, de fi rlr~ .itl'nf'Íl'O tl•? l.fJ2/.,

O Pr'rsidentc da ncpublica do~ Est.mlos Unidnc; ~lo llrasil,
usando ria antorizaoito concedida. pelo decroto lt:'gislativo
n. ·L517, ·ilr 2-í de ,janeiro dcsl.e anno, resolve abrir, ao Mi-:
ni:;tcrio da .Tns~Jça e Ncgocios II'nlcrioT·cs, o credito cspecia)
do qnalrntwnt.os contos de réis. para pagnment o do auxilio

~lc .Janeiro, pPin
ar·t. li" da IPi n. \ .2'1:~. tle !í de .iruwiT'O !In Hl:'.1.
Hi!• dc .Taneirn, 12 de abril dP 1\l?:!. ·\fi\" da fndrpen(lenria e ~J.'t·• da Rrpublica.

t'mwndidn :í. Snuln Casa ele l\fism·ir'ordia tio Hio

./oaqu.i'rn. 'FPrr,irn Chm.•cs ..
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DRCRETO N. 15.442 -

OE

13 DE

ABRIL DE

1922

Approva o novo reguW;mento para a cobrança e fiscalização do
imposto sobre quantia• em gyro nos 'jogos permittidos,
alterandó o de que trata o decreto n. 1,f. 808, de 17 de
maio de /921.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no § a• do art. 59 da lei n. 4.440,
de 31 de dezembro do anno proximo findo, t·esolve approvar
o novo regulamento, assignado pelo Ministro de Estados dos
Negocios da Fazenda, e alterando o de que trata o decreto numero 14.808, de 17 de maio do anno proximo passado, destinado á .cobrança e fiscalização do imposto sobre quantias em
gyro no\; jogos permittidos.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1922, 101" da Indeprmdencia
34" da Republica.
EPITACIO , PBSSÔA.

-

Home1·o Baptista.

Regulamento para O!J fogos de azar permittidos e para a cobrança e fiscalização do imposto de 4 o/Ó sobre as quantias
em gyro nos mesmos jogos.
TITULO I
DA AUTORT?.AÇÃO DOR

.Tor.os

:A:r't. t.• Aos clubs, casinos o estabelecimentos congoneres
das estações hydro-mineracs e thermaes do interior do paiz,
poderá fH~r concedida autorização p:1ra realizarem Jogos permittido!! por este regulamento, noR f.ermos do art. 14 do decreto n. a.8~7. de. 2 de Janeiro ele 1920, rnorlificado pelo artigo 1", rv, ns. 48 e 46 da lei n. 4. 230, de 31 de dezembro do
mesmo anno, e art. 59 e ~rms parngraphos da lei n. 4.440,
de 31 de dezembro de 1921, desrle >rpw safisfaçnrn as exigencias
do presente reg-ulamento.
Art. 2.• Para os effeil.os da auforizaçfíd, só se com;ideram estações lhydro-mineracs o thormacs as localidades do
interior do paiz par'a onde, durante certa época do anno,
affluem numerosas pessoas atfrahida~ para o 11So de aguas
tnineraes ou medicinaes.
ArL 3.• A autorização será sempre f.emporaria, por prazo
nunca inferior a 12 mezes, ném superior a 15 annos, sendo da
competencia do Minisferio da Fazenda concedel-a, uma vez
pr'eenchidas todas as formalidades exigidas neste regulamento.
_
§ 1.• Nenhuma autorização será rlar!n fóra das normas prcscripl as no presente regulamento.
§ 2.0 A carta de autorização fixnr:í o prazo da concessão,
a e~pccir dos jogos perrnitfidos, as medidas de fiscalização
por parte dos agentes da autoridade. as condições de admissão
nas salas de jogos, as horas rla nhrrfura e encer'ramento e a
duração das estações,
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§ 3." Nas !"alas destinarlas ao ,jogo é vedado o ingresso a
pessoas menqres.
.
§ 4." A :tutorização pMerá ser cassada em caso de mobservancia das clausulas preestabelecidas, a pedido justificado da municipalidade local, ou quando assim o entender o
1=cder publico. ·sem que assista aos concessionarios direito 11
f!Ualquer indemnização.
Art.' ·L· Todo aouelle que pretender autorização para jo~o;; em club, casi.no -ou qualquer outro estabelecimento dessa
natnreza deverá apresentar petição escripta ao Ministerio da
Fazenda, especificando os jogos e as condições em que os
quer explorar.

Art. 5.• A petiç'ão será instruída com os seguintes documentos:
a) folha corrida passada na localidade a que se referir o
pedido e nos tribunaes .iudiciarios superiores, e quaesquer
antros documentos flUe nt.testem a idoneidade do pret.endent"
á concessão;
b) uma planta ou croquis do edifício existente ou quE'
tonha em vista con!'!truir, com discriminação minucio'Sa das
suas diffl'rentes dependencias, divisões e demais condiçtSes,
não só hygienicas, mas ainda concernentes ao fim a que se
dl'stina o predio;
c) regulamento ou regimento interno a ser observado no
estabelecimento;
d) prova de que nada deve aos cofres publicas federae~.
eRtaduacs ou municipaes.
De posse ·da petição, o ministro da Fazenda poderá deter:oninar uma syndicancia, para bem conhecer da idoneidade
d(l requerente. Não havendo duvida quanto a esta, e tendo
sido observados tod0s os requisitos regulamentares, será concedida a autorização e lavrada a respectiva carta, para usar
e gosar da autorização solicitada, sujeitando-se a todas as
prPscripções legaes, que bem e fielmente cumprirá, sob ns pP:tas comrninada~, neste regulamento.
Art. 6.• Cada club, casino ou qualquer outro estabelecimento que pretenda a concessão - se,ia ou nlio organizado
como sociedade - terá como responsaveis um director ou
prosident.e e um gerente, que deverão preencher os requisitos
do art. 5•, lettra a. Os nomes, profissões e domicílios dos mes-,.
mos serão declarados á repartição fisc.al competente, onde se
fará o registro das sua~ firmas ou assignaturas.
Art. 7.• Nenhuma autorização será concedida para .iogo
sem prévio deRposito da importancia de 50:000$ a 200:000$.
em apolices da divi(la publica federal ou dinheiro. nos cofres
do TbPsouro Naéional.
Art. 8.• O regulamento ou regimento interno a que se
refe~e a lettra c do ar~. 5" podwá Rer ou não apprnvado pelo
n:m1stro da Fazend':t: e, na hypothese de ser negada approvaç:lo. deverá o peticionaria satisfazer as exigencias da adminls1ração publica, se depender dessa formalidade apenaR o
dpferimento da concessão. Esse regimento Rerá nffixado na
sala doq jog-os, em logar bem visível.
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Art. 9. 0 O predio para funccionamenlo do club ot~ cas~no
deverá ser proprio ou arrenda~o por um prazo nu~ca 1~fer10r,
ao da concessão devendo satisfazer todas as cx1gencms de
solidez, hygiene, ',eJegancia e conforto. Para ~ai fim o pret.endente á concessão apre~entará um exame feito por techmcos
o approvado pela municipalidade local.
Art. 10. O predio dr~t.inarlo ao~ jogm; e mais divert.imentos pod.r'r:'i ser cont.iguo ao do hotel, ~r,sde que existam
entradas dislincta<; e separadas, ficando, em qualquer ca<;o o
primeiro submcUirlo á completa vigilaneia rlos agentes de autoridade publica.
Art. H. Só será transferível a terceiros a autorização con-cedida para jogos, com permissão do Govrrno e mediante as
condições por este 1mpostas.
Art. 12. O Governo, observado o disposto no art. 3°, :po-·
derá prorogar a autorizar:ão ao ronressionario que, rigorosamente cumprir as obrigaçõrs P dispm;i1~õcs do prosenf.c rognIamento.
oll
Art. 13. O conccssionario não poderá admittir nas salas
de .iogo empregados qtw não aprrscmtem attest.ados poliriaos
de bom comportamento ou folha corrida.
Art. 14. Nos clnhs e casinm; lincenciado!'l, os ,iogoR ni'b
poclerão começ.ar ant.es rias 1:1 hora<;, 1lf1Jn terminar depois das
quatro horas. Poderão sPr rffpct.uarlos em t.refl seRsões, a primeira rle 13 ás 19 horn<:. a I'Pg-mH!:t das 1 fi (ts 211 e a ter·cein1
oas 2'1 (ts fJllatro hora~.
TITULO H
DOS ,JOGOS PERMITI'IDOS

Art. 15. Os jogos de azar permittidos são sóment.o Q:t
seguintes:
a)

h)
c)
d)
e)

roleta;
baccará à deux-ta11lr>rw:r;
chemin de {er;
pharaon ou campista;
11etits chevau:c c suas variedades.

Art. 16. Além dos directores dos clubs ou easinos. sómente os inspectores e os fiscaes do Governo junto aos me!lmos clubs ou r.asinos poderã.o intPrvir em nr.gor.ioR pecml.inrc~
aos ,jogn;; nas rcRpl'nf ivas sala!'!.
Art.. 17. Nas salas rins ,iog::~ 4; nhl'ip;al.orio affixnr nm
avi!'O, em lona! hem visivPI rle l.odos, flill.r>l'minnndo as hnt·as
de nbertura r rnr.errnmPnto do<~ mPsmos.
Paragrapho unic:o. Fót•a rl~c: lllll'~s ntnrr.ruins TlPJltnun
jo,:!n 1\ prrmil.t.ido.
Art. Hl. E' pt•oil ih ido o nsn do:~ pltm•rks, hrm romn todo
e qualqlH'l' nr·[-il'i••Íf! pal':t :tllr·ahil'

lfiH'Til

fiiii'T'

1)\lf)

Sl',ja an>{

;ogn~.

Al'l .. 10. /\;.: apo,.;lns "'• Jllldf•nt :-<1'1' fril.aR em fil'hn~. r.om
os re;;;pprf iv o!'\ valor•'s m:urad0~. 11i"1•, ~r·mln admittido n .n~c1
rir c·artõr~ em logur de fif')l(lc:.

.-

-

., I

-

.
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Art. 20. Os croupiers e qualquer outro empregado das
êalas de jogo não poderão receber gorgetas ou csportula'l dos
Jogadores.
··
·
Art. 21. Os maximos das apostas e os mínimos das bancas
~fio obrigatoriamente affixados nas salas dos jogos.
Art.. 22. As hancus serão reforcarlaR na proporc_:fiq de
Sltnfl neccsRidade,,.
Art. 23. E' facultado a: qualquer pessoa vrrificar os talõPs de acquisição de fichas do valor da banca.
Art. 24. O concessionario dos jogos é sempre respon.,avel pelo pagamento de qualquer somma ganha, de accôrdo
com as disposicõe::; contidas neste. regulamento.
Art. 25. Em nenhuma hypothese os maximos das apusta::; fixados neste regulamento poderão ser ultrapassados.
Art. 26. 0-; elubs e casinos licenciado!! teem o direito de
ad•wtar em sim<; bancas um maximo de apostas inferio,. ar~
rlsl.abelecido ncf'te regulamento.
Paragrapho unico. Uma vez• fixado este maximo niío poderá sr~r alt.erarlo sem cnlem da Jnspectoria Gr~rnl ch•s .lngo'l
l'PI'mittidor<.
Art. '27. Os apparelhos da roleta, petits rhe1Ja.1tx e :·nas
variedades e as caixas do pharaon, bacem•li e â1emin dr? {~r
r snl~t;f) :mrão controlados pelo Governo.
Arl. 28. O controle do Governo consiRte no exame mir.Jwioso por technicos, qne farão gravar rm lncans vislvri"l
uma marca garantidora da perfeicão, prPcigãn r1 liflura :ios
aprarelltos e ,çabots.
Arl. 2H. Todos os jogos autorizados obcdr,r.em rigorf'sament c :í;:; normas estabelecidas no prr.sente regulamento.
Art. 30. Este regulamento não rege sinão os jogos per .•
milhdos a que se refere o art. 15, não se applicando os jogos
de dr-,minü, .damas, xadrez, gamão n outros semelhantes, nem
aos jogo.s carteados que não forem do azar. taes como bisea,
hnston, bosignP, whist, piquet, manilha, hrirlge, solo, pariencia, voltarete, etr..

DO ,TOGO D·\ ROLE'l'A

Art. 31. A roleta é um jogo de azar, cuja sorte é rlada
por uma hola de marfim, em um cylinrlro composto rle :1ô numPro~ e um zr.ro.
Art.. :12. O ap.parelho 6 cotlocado no cnnlro de urna
grantln mr•i>a, riividirla em dons tnJ1lerw..rc, fenflo cada nm oil
l'l''>peet.ivo;;; Immero" clispo,.,l.ltR nn. manPil'a pnln (]llnl s•· \'PI':í
110 1Jilatlro nrlr~nni.P.
A1·t.. :l:J. A rolel.a compõe-se de nm cylinclrn mnvPI, ~~r·.r
c::ulo por· um plano indinarlo, fixo. A parte int.rwua. movr•l,
é ligrirnmPnte eonvrxa r\ dividiria nm caRas RPfHll'::ttlas nma
d:H out.1·as YPl'l.ira1mrntr. Pm t.oclo o circmlo.
Ar f.. :n. Riín :17 r.m;as r·igm·nRnment.o (] ivirlida~ Plll parIr-c: iu:naP~. ntiiHPrarlas rle 11111 a tl'inla n :-'Pis 1\ mai~ ltlu Zl\t·n.
0~ :11; lllllllf'I'O~ :<fí11 :t\IPI'II:tli\':tlll1'111P \'I'I'll\1']!1,.~
:lj', j~(ll ;;. ti Zt'T'II, ll:ÍO tfHI\I'ÜI'.

~rm

I'

pn•i11.~ •' q

A sorte ú dada pol' ll1111l hol:l. rir rnarl'im
nenlJUm embaraço. entre em qualquer da~ casa~.

r\rt. :15.

fllli',
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Art. 36. O oylindro é posto em movimento por quatrn
dispostos em cruzeta montada sobre uma columna de
metal.
·' 1
Art. 37. O plano inclinado que cerca o cylindro é munido
de !o~angos e de barras em relevo - batedeiras - que servem
para impedir a regularidade da bola, logo que ella, ·perdendo
a sua forca de impulsão, vae alojar-se em uma das 37 casas.
Este plano inclinado tem õ formato perfeito de uma bacia.
br~o!

Art.

:la.

E' o .seguinte o schema do tableau da roleta.

1f:oi2~Il.Tl~D

o

1

2
a -1
D
:a
)lo
4 5
z
o I 7
8
m
<

"'~I(

10

11

13

14

A

3
6
9
12
15

Q

z

UI

H~
Q

w
a.

a

z

17 18
d~
19 20 21 11::
D.
24
22 23

,>M

25 26 27
28 29 30
B-

:111

rQ

;o

16

31

32

0:

L:
'J3

34 35 36

-:lE

llr~
~C 2!C 3~C
-·
~

--~--

-~--==

cA.rt. 39. Os logares marcados vermelho, preto, par, impar, grande e pequeno servem para collocar as paradas feitas
em cada uma das cnances simples.
cA.rt. 40. Os 37 quadros de 1 a 36 c zero são destinado0
2s apostas dos respectivos numeras. As tres casas marcadas
t• C, 2• C e 3• C, ao pé das tres columnas, servem á aposta
dos numeros dispostos na eolumna vertical; os tres quadros
collocados acima do zero, marr.ados 1" D. 2" D e 3" D indicam o local da aposta na primeira, segunda ou .terceira duzia.
Art. 41. A roleta é jogada entre um banqueiro e um indeterminado numero de pontos.
Art. 42. O banqueiro ou. como mais commummente se
chama croupier, tem a S"eu cargo o manejo do cylindro.,
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:Art. 43. O croupier annuncia, em voz alta, o valor da
banea e apresenta á. mesa as fichas adqniridM, correspondentes á.quelle valor.
Art. 44. Iniciado o jogo com as apostas feitas, o croupier
movimenta o cylindro e impulsiona a bola em sentido P.ontrario ao movimento do cylindro. Quando a bola fôr perdendo o impulso e, antes de tocar nas batedeiras, o croupier pronuncia as .seguintes palavras: «Feito o jogo:. ou simplesmente
eFeito». De~de este instante ncnhnma aposta mais poderá ,ser
admissivel.
Art. ~5. Cahindo a bola em uma das casas, o croupter
annuncia em voz alta o numero sorteado, sem pôr as mãos no
apparelho, só o fazendo depois da verificação pelos \nterc:::sndos. O apparelho deve, por si só, ir parando lentamente.
Art. 46. Os ajudantes dos croupiers retiram as paradas ganhas fazendo o croupier o pagamento dos ganhos, na seguinte
ordem: 1o, grande ou peqneno; 2•, vermelho ou preto; 3~, par
ou impar: ~~. duzia~; 5•, columnas; 6~, e,;guichos; 7•, rua;
s·, quadra; 9", semi~pleno, ~ f()P, pleno.
IArt.. 1~7. E' prohihido ao croupier fazer os pagamentos de
figuraçõr,s differentes, conjuntamente. Taes pagamentos só
poderão ser r,xecutados com a maxima clareza, isoladamente,
para cada uma das figurações.
Art. 4R. As figurações ou•combinações da roleta dividem-se em chances multiplas e chances simples.
§ V As chances multiplas são as seguintes cujos pagamentofl ~e effectuarão nestas condições:
f•, nnmcro pleno (fig. A) trinta e seis vezes, inclusive a
parada;
2", semi-pleno ou dons nnmeros a cavallo (fig. B) dezoito vrze~. inclusive a parada;
3•, rna ou tre~ nu meros frànsvcrsae<; ao pleno (fi~. r,),
doze vrzrs. inclusive a parada;
_
4•, quadra ou quatro numeras (fig. D), nove Yezcs, inclusive a parada;
5", esguicho ou seis nnmeros (fig. E), .seis veze~, inclnsivo a r•arada;
'
ô". dn;r.ia ou rolmnna, doze numero,; (fig-. F), Ire~ vezes,
inclusive a parada.
§ 2: As chances simples, que s6 dão direito ao pagamentíl
de valor igual ao das apostas, são as seguintes:
1•, vermelho ou preto (fig. K e J), indicados pelfl côr fio
numero sorteado;
2", par ou impar (figs. M e L);
3", pequeno ou grande ffigs. H e I), comprehendendo-se
como pequeno de 1 a 18 inclusive, e como grande r! f' 1!) a :1fi
inclu<;ivc.
·
Art. -19. As ap.ostas n. eavallo nas dnzias on coinmnas
(fig. G) ganham metade da parada feita.
Art. 50. Quando a sorte recahe no zero, a,g apostas feitas
nas combinações ou chance~ simples, perdem a metade ou
ficam presas at.é novo golpe decisivo. 'I' a! consf.itue o partido
QO ]HllHJilPi I' O,

I.

-
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Art. GL O minimo de <·ada aposta é de quinhentos réis,
excepto (> caso do art. 172 n. 3 in fine, e o mini mo de bane:•
ó igual :i importancia maxima arr~eit.awl em cada numrrn
pleno multâplicado por 35 vezes.
Art. 52. O maximo de rada aposta é. de duzentos mil réi9
l'm numero pleno o -o cqnivalcnf.n ~m todas as figurações
para cada ponto.
Art. 53. Devo sct• ohsfY!·varln ncsf.e maximo oa seguinte
tabella:
1•, 200$ l€m cada pleno:.
2•, 400$ em cada semi-pleno;
3", 600$ em cada rua;
4•, 800$ em cada quadra;
5•, 1 :200$ em cada esguicho;
6•, 2:400$ ·em cada duzia ou columna;
7", -1:800$ a cavalln: nas duzia~ ou columna~:
8", 7:200$ Pm cada uma das chance.~ simpll':;;, vrrmPiho
on preto, par ou impar, pequeno ou grande.,
Art. 54. O minimo para cada chance simpll's c nara cad:\
dnzia ou çolumna ú rle :í$000.
DO ,JOGO DE nM:r,,<.n.-\ -~ DIWX 'l'ADLEAUX

Art. 55. O haccarú é um jogo ode azar no qual são em.
pregados dous llaralhos complef.<X<>. d'(';. 52 ~·arfas ·r.arla um.
Art. 56. O hanqueit·o tem as cartas r, os ponl.os co li o•
cam-se á sua oesquerda c :i sua direita.
.
ATt. 57. As cartas são contadas pelo que ellas repre.
sentam, isto é, o az va·le um ponto, o dous vale dous pontos
e assim por deanto. As figuras rei, dama e valete oe o dez
nada valem, porque no baccará o maior ponto é nove, de qualquer maneira por que seja feito. ]i;x-emplo: cinco e quatro.
trcs e sris, rf'!i e nove ou dez o nove.
Arl. rifL Os rlons f!;IIJTr•.•u.~: do hru•Nll':Í 11'-rnJ o ROJrllint.B
format.o:

A ri.. r>n. Tnrlirnm n~ lel.tr·~s: A, o Inca! fle.slinado a!)
fJmli,•r (nrna Jrr\ltada tlllf~ lnm !la l:lltlpa rtnta peq;uena aberf.Ur:\
pan1 ·a pa.-;sagl'm da.~ t•nr·f~" ,io.<.!a.das): B, n local do banqueiro;
C, o rroUJJicJ·: D, o do ·'"/•oi (caixa de,liuada ás eart.af\ de·
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pois i:le La'Ntlhadas)"; E, u local destinadn ati :iogO ih~ ;scguudu
lu.bkun; F, idem tlo vrimt•it·o tublctm, Os JIUUWl'llS ~ a U
intlieam u. posiçãu dos pontos,
~l't. üO. f! Ioga r marcado IBIS é rcservadu a qumn. !lO
levantar tla bafica, si os tableaux e-stiverem completos.
.
~ 1. ~úmcnte duze pontos podem sentar-se ~ mesa o ~u
t•stes Icem direito a pegar em üartas. Os domais qu-e ,qUJzm·cm jugar, estando do pé, poderão fazel-o collocarndn sua-s
apn:-;la~ 11a linha cPulrat dos taú/t•uu.r. ·.\;; ]JUI'ada.~ C'iío pa;.;as
0

na ordt'm ·da

.eolloea~iío.

§ ~-" 'Us ponlos que cslivermll jogando dP ll'; n quiz<'l't'lll
nccllJHll' Jogar á mesa deverão pedir ao empregado •do club ou
re~vccLivo

casinu o

numero de ordem.
Art.. lil. Todas as hancas serão apregoadas c adjudicada,; a. quem offcreecr maior lance. No caso de lances iguae~
tle!'idil'-~t•-ll:t pela snt'fe.
t\1'1. li:.'. o minin:o 'lia bmw.a ú de tptinheut"s mil réi~1 o
(1 UlÍilÍU!O U::t p::tl'ada é de CÍilCO mil réis.
A !'f. G:L Cada hanque-iro l.om u direito de t~ari.Pal' dotlii
)Jarallws e c;c f!llízer continuar é olJrigadu a Jazer bauea

fnmr.a.
i\1'1.• {ift. L11go que termine u scguud_o baralho a lmuca

novamente posLa. em leilão.
I 1amgrapho unieo. No caso de igualdade de 'cnlllii(;Õe•q,
tcl'6 prefcrencia o banqueiro que ·terminar o baralho.
!\ rt.. 6!í. Não póde haver banco sinão no inicio do prímeim baralho de cada banr:a, e, no·caso de tres empates snccessivos, o banco não :púde continuar o a partida se.guc o seu
cur::;o nos dons tableaux.
~Art. 66. Todo o banqueiro que recusar o banco, nu ·q1uo
está em se11 direito, renunciará dessa maneira ao primeiro.
fel'<Í.

hal'alh11, q11e sel'á tfltcimado.,

Art. 67. O banco deve ser dado aUcrnaLivamontc ao primeiro e segundo tablean.
§ 1. 'férão preferencia a fazeJ-o em prirr.eiro logat~ o
banqueiro que deixou a banca e depois, successivamento, .os
ponto~ que forem mão nos tableau:» ns ..1 e 2.
§ 2. Na falta destes a preferenr.ia será concedida ao
ponto quo jogar em ;pé e que tiver faHado -em primeiro logar.
Nesta hypothe•sc, n tableau, ao .qual cabia o banco, eonserva o
seu dirsito.
}.rt. 68 •. O banco não pó r! e ser carteado si não entre o
banqueiro o o lJOuto que tiver feito.
Art.. ()9. O banqueiro é obrigado a acccitilr qualquer pal'ada ·af.é á sununa que estiver na b·111nea.
'
§ 1.° Feitas as paradas, o banqueiro tem o aireito lJê
deixar de dar o gol•pe.
·
·
§ 2. Si duranl e a partida u b::mrp1eiro SUSilen'Clcr ,â banca
com lum·o. deve deixar a suíte.
~ :J." o banqueiro 11lle fumar a ~mite {~ ohrigadu a. nprc~I'Ilf;u· :-;tllll>lll:t ignal ;í. levantada pelo fWLt antoees..~or., F.'-lho
racull.ado pctlii' an~ J?Ontos que _façam suas paradas, dcpuis do
que da~·á n golpe, st lhe eonvier, pu :fa~á banca :igua~l á d~
banqueu:o que o pr:ecedeu. ,
·
0

0

0
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.. Art. -70. Uma banca poderá ser sempre augmentada
nunca diminuida.
Art. 71. Quando o banqueiro declarar abonado o golpe-~
é obrigado a entrar com a importancia do abono, em fichas,.
antes de dar o golpe, e tem direito de exigir que todas as paradas se conservem taes .quacs estavam no momento mn que ·t
as acceitou.
Art. 72. Si houver concurrentes para a cOrttinuacão de·1··
uma banca, a suíte ser{l dada aos primeiros pontos sentados
·
á direita do banqueiro, obser'vando-se sempre a mão.
Paragrapho uni co. O tableau n. :L tem preferencia ao de
n. 2 e, si nenhum dos pontos pretender ver a suite, esta se-~
rá dada áquelle que jogar de pé e <que primeiro a tiver pre-';;
tendido.
.]
Art. 73. O banqueiJ•o que deixa a suíte tem direito a f a~.:
zer o primeiro bancu
:''
Art. 74 • .Depois .que o c1·oupier declara - «Feito o jogo,,'
- não serão mais admissíveis apostas novas 1wm. a retirada~
das que já tiverem sido feitas.
~
Art. 7<5. A começar cada baralho o crOU1Jier, antes de:
passar as cartas ao banqueiro, é obrigado a baralhal-as es-'
crupulosamente, tendo-as sempre com a face voltada para o'!.
panno.
§ 1." Todo o ponto tem o direito de baralhar cartas, maS'·
obedecendo ao numero de ordens.
.~
§ 2. Si algum ponto houver baralhado as cartas, o crou-~
pier deverá baralhal-as de novo antes de collocal-as no sabot.~
Art. 76. rO banqueiro não póde queimar carta alguma,'1
excepto as que forem encontradas voltadas mostrando o seu;,
valor'.
·;
Art. 77. Quando na distribuição das cartas forem encon-'
1
tradas .duas ou mais colladt>.3 o golpe será annullado e o\
baralho queimado.
~
,Art. 718. 10 banqueiro perderá o golpe quando der irré-~
gulatmente as cartas de modo que não possa ser restabele~!
cido com toda a evidenoia.
..,c
Paragrapho lmico. Dado c::~ te caso ryueimm~-se-ha o ba-,1
ralho.
A:;·t. 79. Si o banqueiro esquecer-se de tirar as suas caN
tas, os pontos podem retirar as respectivas apof'tas. O ban-'
queir'o continuará o golpe tirando para si apenas uma carta.:·
como se houvesse baccará.
Paragrapho unico. ,() haralho ncslr caqo !'sd. forçosa-·
mente queimado.
·,
Art.. RO. Drpnis (j11C O:" ponf.os tiverem pedido ou recmmrlo c·. a ri as, si n hanqnPÍl'" ti I' ar duas, ~~" pontos Icem di-:
rc:ito rl<' oln'igal-n a \'llllftJwli1· P.o•,as r:luas c:-trtas c·.nm as delle.
l)pslaf' q11:tlro narlas " !tanquPic·" ~orú ohrigad" a tJl/':únar a'
qll<' lllHÍ.~ f:tYIII'I'f'f'l' ~1'\l ponln,
Art. RI. N11 ,·asn r>XrPpl'innal em que as l.rc,; cartas rcstautrs formem o pr111l" nm·<'. far·-sc-lca enl.ão o menor :oonto
com a!' quatro cartas.
Art. 82. O estado e condições da banca ~evem ser an·
nunciados a cada golpe pelo croupier.
0
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Art. 83. Si ao distribuir as cartas o banqueiro voltar
alguma que pertença ao ponto, ser~á obrigado a mostrar a esse
ponto uma de suas cartas.
Art.. 84. O banqueiro c os parceiros devem annunciar
co111 clareza o seu ponto, mostrando as cartas.
Art.. 85. Si na distribuição das eartas uma dellas fôr ao
chão, conservará o seu valor. Si cahirem ambas de um dos
tableaux ou a.:; do banqueiro, perderão ella~ o valor, sendo o
golpe considerado baccará.
Art. 86. O banqueiro só póde pedir carta para o tableau
para o qual não annunciou o seu ponto, si se enganar na declaração, de seu ponto, não poderá pedir mais carta para esse
tableau.
Art. 87. Si ao dar cartas o banqueiro voltar as duas de
um dos tableaux fica obrigado a mostrar as suas a esse
tableau.
Paragrapho unico. (!luando o tableau pedir carta, elle a
dará coberta, sob pena de perder o golpe.
Art. 88. Si o croupier ao passar as cartas descobrir-as,
banqueiro, si os pontos pedirem carta, deverá dal-a coberta.
Paragrapho um co. Si o banqueiro mostrar a carta ou
si o ponto não pedir cart:),, ficará obrigado a obedecer á seguinte regra:
~

4

TABELLA

---

PONTO DOS PONTOS

o1

2 3 4 5 6 7 8 9 NAO

o
0::
i:i:i
::::;)

5 T T T T T T T T F o T

:z:

4 F F T T T T T T F F T

ex

c::r::
DJ
oQ
(I)

c

!i:
C)

a.

5 F F F F OT T T F F T
6 F F F F F F T T F F T

Legenda: T significa - tirar; F, significa -- ficar;
O, significa - a vontade.
Art. 89. O ultimo golpe do baralho só será valido si elle
se r~ornJIUzcr de dez cartas, salvo accôrdo prévio entre os ponl.os c o banqueiro.
ArL 90. Ao começar a partida. a mão de cada tableau
pcrf.rmce ao ponto coll0eado immediatamente :.i direita e á
u9riuerda do banqueiro. Depois do golpe perdido, a mão pasRa
ao ponto inunedialo. Ne caso de mudanca de banqueiro a mEh•
eonservar-se-ha com a peE<soa que a tinha antes.
Art. 91. Quando, por engano, a mão não receber as cartas,
ellas poderão voltar a si, si tal lhe convier,

208

ÁCTOS

Dó

PODETh EXECÚ'fiVO. .-

Ar[ .. 02 ., Todo o ponto que recusar a pegar crrí carta:';
ti e verá ceder seu log·ar a quem O pretender.
Art. 93. Um Jogar não poderá ser marcado si não em-

<JUanto durar um baralho.
. .
Ar·t. 9-1. Todo o ponto sentado á mesa Lm!l dm~.tto a
pegar em cartas ainda mesmo qne se sento depois do IlllCHl
<.Ia partida.
Art. 95 .. O vonto, depois de vêr suas cartas, tlcve collucal-as sobre o tableau, at<i que o l.muqueit·o mande mostrai-as ..
Art~ 9G .. E' prohil.Jido conservar as mãos sobre as carLa;;,
do modo a cru!Jara~~al' au ci'OUJIÍCI' verificar a exuc;Lidãu uus
paradas c das cartas.
Art. 97. O golpe Sl'l'tt pPI'uido vara o vouto tJUe, razemlo
l•ancv, commelta alguma falLa ao pegar as cat-tas. Nestu
()USO, o baralho será qncimadu uu não, (t vontade do banqueiro.,
Art.. U8. E' facultativo pedir a cinco. E' JurmahueuLtJ
IH'ohibido Jicat· a quatro ou pedit· a :;eis.,
Ar L. U!J. O llUnLo que, flUI' ~~~~g·auu, peuir muta, ú convidado a ceder o Jogar.
Paragravlw nllil~o. No easo de reiuciueucia, .~ei'ú .furJlllllnwnto prohibido do pegar nas mu·tas.
Art.. 1()0 .. Para se saliet· si o puuto I!Uer ou uao earLa,
deve-se usar <.las pala v r a:-; ':silll» OU <mãOl'; U ponto deV;} falar
antes do banqueiro. Isto feito, o banqueiro voltará suas cartas
de maneira que todos possam verificar seu ponto ..
Art. 101. Não é permi ttido (i lar cartar.
Art. 102. As apostas não podem ser feitas scnfto :::m
fichas ..
Art .. 103. 'l'oda a parada devo set· bem clara; quautlo se
pagar uma aposta e o seu dono a 11ão arrccauar por não estar
mais presente, entregar-se-1m a mesma em deposito á caixa
do club ou easino.
Paragrapho uni co. N enhnm puni o poderá. collocat' fichas
sobre o tableau e dizer: «joga tanto ou quanto».
Art. 104. O C1·oupier .que dirige o jogo é quem regula
as apostas e faz os pagamentos.
Art .. 105 •. Os pontos só poderão jogar a cavallo nos dous
tableaux quando a banca for franca ou quando a sua importancia dér para fazer face a todos os pagamentos ..
Art. 106. Os pontos que apostam o saldo da banca a cavallo, completam os dous tableaux.
Art. 107. Os ponto:;: de um lablean que jnga.rem 110 outro são os ultimos a serem pagos ..
Art. 108 .. S_i as fichas da banca não dércm para todo3 os
pagamentos, dtvidem-se em duas partes: uma para o primeiro
iflbleau e a outra para c_• segundo; o Juc;tor imlivisive! volta
ao primeiro ..
Paragrapho uni co. Si um dos tablcaux não representar
a metade do valor da banca, a diffcrença passará vara o
outro ..
Art.. 109 .. As falsas llC•Iidafl de eaL"tas são furmalmeuto
prohibidas.
Art. HO. Todo o ponto tem o direito do pedir a. verificação do baralho depois de qualquer banca.,
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Ar!. J J I. O chcmin tle {e r ~~ um Tlaccw·li (.;eueral ifadu e

iusa-~o

l'Uilt

~l'is

IJaralhos de [)'! carta::; cada uw.

"\l'L 11:!. f'íl• eoruPt.:o de cada partida o t.:ruupia IJaralha
t·uuvettit•uLetw~ntn as eat·Las e diL~: «Senhores, as cartas
pas~am:;·. ~i qualt.JU~t· dos jogadores tonml-as
para
que e~tú HO seu direito, o croupier, ao reeciJel-as,

baralhar, u
deverá baralhar Li c Ho,·o. Em seguida fará cortar pelo jogador sentado
ú ~ua esquerda c colloeará os baralhos no suiJat, passando-o
ao jogador ~cu lado UI) B. s.

Art. 11 :.1. Bsh~ :wt·ú o lmuqne iro que, reeebemlo o sabot,
allllUJH'ial·ü. a sua lmnea, euju valor ~~ representado l'lll fichas.
~ I," O CI'OUJJÍCJ' colloeur:i. a.-; l'ieltas Lia haJWtt Jtu eenlro do
f,IIJkuu, (>t'ferecendo o baucb.
~ :!." 'l'Prá vrd'ereueia ao úwtcu al[Uelle que el:lLiver ::;entat!o ú direita I.! o banqueiro c ao bunco seguinte aquelle que ti.
vt!l' lJCll'UiLlo o anterior ainda que a:-; cartas va~~t·m a novo banqueiro.
§ 3." Depoi::; t.lt~ í.lar uus ponLos o tempo neressario para
faz.crt~lll suas apo::;La~, o crunpie-1• dirú: «Feito.~ ..J<; desde es~e
l!ltlmento nada mais se yoderá jogar.

Art. 114. Dauas as cartas, o pon\Ó falará ante;; do b:w'tueiro. Si tiver 8 ou U, deverá úate1·; si não, dirá simplesmente: sim ou não.
I
Art. il5. Não havendo banco terá direito a toma1' cartas
o Jogador ([UP tiver feito a varada maior, mcsHJO qtH~ 11ão t'St<•j a sentado.
ArL. l16. 'l'odas as paradas ::;erão Jiguradas na linha cen. tral de cada tableau, mesmo que estejam de pé DS jogadores.
Parag·rapho uni co. As apostas serão pagas pela ordem em
que se acharem collocadas, começando pelo jogador que tiver
tomado cartas.
Art. 117. Recebendo as cartas o ponto deverá bate~· si
tiver oito ou nove; não tc~do, vedirá Oll recusará carta, res;..om!endo sim ou 'llão.
Paragrapho uniuo. O vonLo que ficar a menos on pedü· a
mais de einuo ou que deixar de bater, tendo oito ou nove, perderá a sua aposta, annullaudo-se o goliW pat·a os demais jogadores ..
Al't. 118. O IJauqueiro dará carta desuobt~rta ~" será obrigado a seguir_ a regm do baecará, ficando a tres quando dér
oito c pedindo a seis quando dér sei8 ou sete; d:.J mesma sorte
não vot.i<'rá timl' a seis tJUamlu o vonto recusar carta .
.t\t•(.• 11~. l'nnlemlo u JmmJndro,
a.~
carta~ paHHrtr•fío :1 1)
JJ:I!'Iwi r o ilmtwdiatq.

Art. 1:!0. Ganlraudo o IJanijueiru, jogart't H o r?''ltrt:
o dobro da somma .f'e ita no golpe anterior.
Leis de 1922 ,..., VQI. :U
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Art. 121 . Não querendo o banqueiro continuar, deverá
dP-clarar a suite antes de destacada a primeira carw§ 1. Qualquer jogador poderá ver a suíte, pondo solJrc a
mesa somma igual á que estava em banca.
~ 2.• Havendo dous ou mai~ concurrentes que se tenham
mamfestado ao mesmo tempo, proceder-se-ha nos termo" l.itJ
art. 113 e seus paragraphos.
. § 3.• Não havendo pl·etendente á suite a banca se:rá adjudicada ao maior lance, pc·dendo o proprio banqueiro l'IJllCorTer
ao leilão.
·
0

Art. 122. Perdendo o banqueiro ou não havendo pretendente á mão,. as cartas passarão ao jogador immediato ao banqueiro primitivo, que declarará em banca a somma aue lhe
convier.
Art. 1l!3.
ciados.

É

prohibido aos battqueiros

acceitar·en•

asso-

Art. 124. O parceiro que recusar a banca será sempre o
ultimo a receber as suas apostas.
Art. 125. ·Será nullo o ultimo golpe do baralho si contiver
menos de sete cartas.
Art. 126. Esgotadas as cartas do sabot procede-se de
accôrdo com o art. H2,oe começará nova partida, devendo cortar o novo baralho o jogador collocado á esquerda do banqueiro. Neste caso não será oi.Jrigado a deixar toda a somma
do ultimo golpe do baralho anterior, mas annunc!ará a aue lhe
convier.
·
Art. 127. 'l'odas as vezes que, por inadvertencia, o banqueiro dér a descoberto qualquer das duas primeiras cartas do
}Jonto, será obrigado a descobrir uma das suas.
§ 1.• Si o banqueiro descobrir as duas cartas do ponto é
obrigado a voltar tambem as suas. Neste caso, a carta que o
ponto pedir ser-Ilie-ha dada coberta, sob pena de ficar o g9lpe
·
perdido para o banqueiro.
§ 2.• Todas as vezes que o banqueiro desoobrir uma ou
mais c-ar-tas do IJ)Onto poderá este diminuir ou retirar sua
parada.
Art. 128. O banqueiro que deixar cahir uma carta fôra
::lo tableau perderá o golpe. O mesmo succederá 11nando as
cartas forem mal dadas.
Art. 129.
ceito de bater.

o

banqnPiro

f(lW

der a

~ Oll !I

porder:í. n ui-

Art. 130. O jogador que deixar cahir Utlla cal'ta r,;ra
rio tableau perderá a sua aposta. annullando-sP o g<tltH' parn
o!l demais jogadore~.
Art. 13L Todae as demais regras estabelecidas neste
regulamento para 9 bacard são applicadas ao chemin de {er.,

21i
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DO JOGO DJI; «PHARAON> OU CAMPIST \

\.\rt. 132. Pharaon ou campista é um jogo de azar que
pratica entre um banqueiro e um indeterminado numero
êe pontos.

~e

Art. i33. São utilizados tres baralhos completos de 52
cartas cada um, em um total de 156 cartas.
Art. 134. Antes do inicio do jogo as cartas são muito
bem baralhadas, fazendo-se chuva, em JPresenca de todos.
depois rlo que são collocadas dentro de uma caixa fechada, a
qual l.em uma abertura por onde passa uma carta de cada
vez (sabot) .
Ar! . 135. O banqueiro ou cartBador annuncm, em voz
alta, a importancia da banca e o maximo das apostas.
1m

lAr I.. 136. A mesa do pharaon ou campista póde ter um
dous tableau:x, cujo schema é o seguinte:

I
I

1.1
LJ

[.l
~

1:1 R

[]••

:·:
••

~

8

r01

~

••

Banca

Ponto

Art. 137. Hão permittidas todas as figurações
prohibidas todas as Que se prestem a duvida laes.
assignaladas por marcas cognominadas ferroArt. 13ft As

no tableau.

apo~tao;

são feitas :"obre as

Art. 139· As falas são terminantemente

earla~

clara~

f'

como at:
pinl.a\las

~>rohibida:;.

ArL i-10 . .Feitas as apostas, o banqueiro tHt earleador I'f'1Ira do sabot uma carta, que colloca ;t sua esquerda o Ioga
após outra para a sua direita; com a pl'Ímeira g;wha o ballqueiro e com a segunda ganham os pontos igual somnra á
•ue apostaram naquella carta.
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·Arl. iH· t'aiudo dunúl,J, i~tu é, quauun ~ão reLira~as dum;
eartas iguaes, exemplo: don::; rei:->, do!Js azes, duas damas.
et.c., o banqueiro assigualará a parada ~1ue o ,ponto fez sobra
a carta em que ·houve dov.úlú, eont uma HJarta especial afó
•final decisão, exm!>pLo uo primciru duu/Jl{', Jtu 11ual nãu l1<4
perdas nem ganhos.
Arf. J-í:2. Cada poufo fent dirl'iill a ~·~t·ul-lll'l' 11 pritiiCil'''
doublé quando lhe eunvier. .E::;! a Yaulag-en' t·oueedida a"
pottto ~ó púdc ~er utili~ada Ullta. '1·r. para 1·atla ~"~~ão 1k .Í"n"·
Art. 1i413· O banqucü·n ou earteadni' ~ o!Jrigado a prevellit•
aos pontos quando faltarem apenas s1~le ou oito cartas para
findar o baralho. Pam tal fim, quando IÍ feito o cúrte. inieial
após o baralhamento, eolfom-~~~ lllll:t c-arta Yiralla anfe~ das
sete IJU oito lfinaes.
iArL. 14·L Não é •ptmuittido t.rncat· a pm:i~:ão lia~ (~arl.as,
isto é, não pódo ir para a direita. do c.arteador !l vrimeira earta a sahir ou vicc-ver~a.
Paragraplw unieo. Quando tal se verificar o banquei r o ó
.obrigadõ a pagar a todos os pontos a:3 aposta~ fcif.a'l no momento.
:Art. f.íf>. O minimo da lmuca ti c 1Jfwl'(wn ou
de um conto de réis.

campi~La

é

Art. 14!6· O mini mo da aposta é de cinco mil réis.
:Art. 147. Ao banqueiro ou carteador ,é oermit,tidp
lado 1,1m ou dous olheif'os_ ou ajudantes.

l>O

Jpao:

ter:

at:)

CPETITS l:lHEVAUX» E SUAS VAUIEOADES

. IArt. 148. - Petits chevau:c, ou cavalllnhos, e um jogQ
tle azar constituído por um apparelho contendo vinte e seis pequenos cavallos, fixos a uma verga de metal e collocados,
um após outro. em uma pista circular e gyratoria. A ve."ga
sustenta o cavallo, que tem cada um o respectivo ~·:mero.
Art. 14'9. O apparelho compõe-se de uma mesa quadrada, na qual se encontra installado o mechanismo de precisão
e de dous tableaux. 'No centro da mesa encontra-se uma pequena bacia de metal perfurada, em torno da qual se faz
gyrar uma bola de malifim, que atravessando uma das abci·Luras da bacia, cae em um 11lateau fixo, de onde é expedida por
um dos braços gyratoriQs, do metal, os quaf)s estão dclmixu da
bacia. tA bola, tomando ass1m novo impulso, projccLa-so JlOI~
entro as aberturas de uma galeria circular, indo alo.iar-se em
uma das 26 casas do grande circ11fo movei, eomposto de 2G
· cavallos.
Art. 150. Cada cavallo f crn um numero
de 1 a 26 •.

COJTcspontleulQ

213

.

Art. 15f. Os 24 _!primeiros numeros serão em: dnas oores
differcntes e os numeros 25 e 26 não teem côr c constiturm o
partido do banqueiro.
·

Art., 1·52. A mesa onde se acha inst.allado o apparelho ó
collocarla entre dous tableawr drc;finaclos :Jc:; nposfa~. pnrlrnrtn
·~IJnccionar com 11m só tablçan.
Art.. 153.

gninte:

o schema do tableau dn pelils

cltC1li.ÜIX
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Art. 1'54. São admissíveis as seguíntes combinações o·t
figurac::ões exempli:ficadas no desenho supm: chances multipias e chances simples.
~ 1. As chances multiplafr são as' sn~uinlcs, rnjns pagalllf'JllnR !'f' eft'l~ctnarão ne:ôl.as proporçõns:
1", numero plf'no (figo. A), vinf.n 11 rjnat.rn vnzcs, incht ...
si\'e a parada;
2°, sPmi~piPnr., dous mmwro:-; (l'ig. B), !loz11 vezes, in·
cln~ive a p:u·ada;
:1o, rua, ll'es JUt mel'ns transverl'!acs ao pl:wn (>l'ig. C.;
oif.o vezPs, inclnsivc a parada;
1•, ·qnartra, qnatro nu meros (figo. n snis vnze~, inclusi0

ve a parada;
sivP

5°, esguicho,

a parada;

sei~

nllml"roc; ( fig. F.). qn:üm vr7cs. incln-

6'', colnmna, oito nnmrrM (figo. Ti').
a parada.

IJ·r~ \'1'7.1'~, inclnr.ive

ACTOS DO PODF:R EXF.f::UTIVO

_ , J 2.• .AI3 chance8 simples, que sómen~ dão dire!to ao pa·
pmento de valor fgual ao das apostas, sao 8iS Segtllnte!!:
t•, côres (ffgs. J. K.);
2". par 011 impar {figs. M· L.);
3•, grande ou pequeno (figs. .H. I.) ; comprehendendose COIT'O pequeno de 1 a 12, fnclustve, e com grande de 13 8
24, inclusive.

s a•, as 111postas a cavallo
metade da parad;, feita.

n?~

columna11 (fig.

n)

tmnl'"":'

Art. 155. Quando a sorte recahe nos numero~ '!-'t 011 ~ti.
as apostas feitas nas combinacl'les ou chance.~ simpiP~ prrdem
metade de Reu valor on. entllo, ficam preRa!'l até nn· .u ~olpe
rlecisivo.
Arf. Hiü. O mínimo :le cada hanr.:~ rlf'
fi.xmlo de accôrdo com o art.. !t1 •

]ll'filg rltl't',W;l' 11

Art. 157. O mlnimo de cada aposta ó rle quinhPJüos r1 1 is
Pxrrpto n r,aso rio ~rt. 172, n. :1 in fine ..
Art. 158. O maximo de cndà aposta ó de duzentos mil
réis em numero pleno c o· equivalente Pm todas as fig-m·a~õr~
para cada ponto.
Paragrapho unlco - neve S!'r oh~crvado neste maíim~
a seguinte tabella:
f•, 200$000 em pleno;
2•, 400$000 em cada semi-plenn;
3•, 600$'000 em cada rua:
4•. 800$000 em cada quadra;
5•. 1 :200$000 em cada seis nnmeros, cada esgnicho:
6•, 2:400$000 em cada columna;
7•, 4 :800$'Ü00 a cavallo nas columnas;
s•. '1 :200$000 em cada uma r! a~ chances ~imnlf>fl. r <'Ires.
par on impar, pequeno ou grande.
Art. 159. O minimo para Ntrla chance
cnlnmnas é de cinco mil réis.
Art. 1GG. Os nnicos
cavaiJos.
·

appnrelho~

~imples

e para afl
'

:wtorizndos são os r! e 26
·
,., _,rJ

Art. 161. Só são lldmittidofl apparelhos rio prceisão e
m:nhibidos os apparelhos cn.fa sorte se.ja
dada por meiO de agulhas, palhcfnc:; ou snas variantM.
Art. 162. Comprehendc-se como variedade de jogo
petits chevaux o apparelho de precisão constituído de '19 ca~
vallinhos presos a 19 vergas horizontacs, de metal, gyrand·_;
independfWtemente uns dos outro~. r,m torno de nma haste
vertical commum. Os raval!os são collocados em linha, em
uma pista circular, por ·meio de nma maniveJJa que acciona
nma barra movedica. Dada a partida depois de um indeterminado numero de voltas os cavallos' vão ,p·arando lentamente, g-anh:mrlo aqnelle qnr> mais pert.o ficar no poste vence~or. 1
terminantem~nte

· ·;.Cftoj·, bo PC)OáR IIUlttflvo
'

.

',

:,.

f

.. '

.

'

Art. Jõ3. O. t[W~éa,u de.s,t.a variedade de petits ch.evau:c á
o seguinte:

19.
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Art. 164. Só são admissíveis as seguilltes oombina()fteii:
ou figurações, exemplificadas no quadro acima: chances multiplas e chances simples.
§ t.• As chances multiplas são as seguintes, oujo1 pap..
montos se effectuar!l.o nestas proporções:
f•, numero pleno (fig. A), dezoito vezes, inclusive a :Parada;
2•, semi-pleno (fig. R), nove vezes, tnclustve a parada.,
§ 2.• As chances simples, que sómente dllo direito ao ps..
ga·mento do valor igual ao :las apostas, silo as seguintes:
i", côres (fig. C):
2•, par ou ímpar (fig. D) .

Art. 165. O numero 19 constitue o partido da banca.
Art. 166. Não são permittidas outras figurações para esf.à
variedade.
Art. 167. O maximo da aposta e c. mínimo da banca são
cs mesmos estabele.cidos para a roleta.

2.16.

ACTO~

DO PODI\fi EXEC!JTIVO

Art. 168. Deve ser obsorvada a seguinte fabelln parn.
maximo da aposta nesta \'ariedade do ?Jctits chn•mt:t:
t•, 200$ em pleno;
2•, 400$ em .cada semi-pleno;
3•, 3:600$ em cada chance simples.

n

Art. 1G9. O minimo para r:ula f•ltanw simples ú de cinro
mil

r~ís.

Art. 170. Nüa é pCL'ndtfiua qualquer variedade do jogo
petits cltevaux fóm tios caraelcristicos tios apparelhos descn.
ptos.
Art. 171.-E' vedado aos empregados dos clubs ou caslnos,
bem como aos fiscaes, participar dos jogos, directamente ou
indirectamente.
TITULO Jli
DO IMPOSTO, SEU HEGIMEN R JNCIDENCIA

Art. 172. Iúdepcndentemente de quaesques condições impostas aos concessionarios pelos Governos estadoaes orr ;nunicipaes c locaes, ú devido o iulposlo dn '1 ';;, HOhrc ac; qu:mtias em gyro nos jogos permittidos, de accôrdo com o decreto
n. 3.987, de 2 do janeiro de 1920, art. U, leis ns. 4.230, de
31 de dezembro do mesmo anno, art. i•, IV, n. 48, e 4.440,
de 31 de dezeml:n·o de i92f, art. 59, § 3°, observando-se o seguinte:
t•, os jogos só podem ser feitos por meio de fiehas, de
emissão de cada estabelecimento, com marca especial do olub
ou casino, sendo prohibido não só a circulação de dinheiro
nas mezas, como apost.a;: por pnlavras ou a <'.redi!.u e a.~ qll•'
não tiveram valor real visivelnrenl c rrprnsrrrl adn C I li fie,! me;;
:2•, 110 cslaiJelecimcnlo haverá cadernos de talões dos valores de $500, 25. 5$, 10$, 20$, tiO$, 100$, 200$, 500$ e 1:000$,
que serão vendidos ás pessoas que desejarem jogar. Esses talões serão authenticados e rubricados pelo fiscal do Governo,
que fará nelles assignalar, por meio de carimbos, a data c a
sessão (1", 2" ou 3•) em que i1·ão ser\'ir. Os tnlõcs s6 snr1io
validos nas sessões pnra que forem emif.tidos, devenrlo ser
todos resgatados antes rlo irririo da sessão seguinte c no mesmo dia da emissão:
3", adquiridos os talões, que serão impressos em pàpcl de
cor para facil rlistinct;>iin rlo~ rrcpccl.iYo>; valores, o pos~midor
dclles trocal-os-ha por fichas do valor ou valores equivalentes.
O casino ou clnb poderá ter um fypo especial de fichas des-,'
l.inadas exclusivamente nos jogos de roleta e r:lr pr:fif.ç r/wvrm.r:
f'nfro senhoras, com o valor mínimo dn ~2ri0.
t'l•, o fornecimento das fichac; Perá feit(J na sala dns jogos,
rru local apropeiado, sep:Jrado do nnhlico, ficando o Sel'Viço
n cargo rln um empregado soh a responsabilidade rlirrr.ta rln
rrrRidentr. rfirrrtnr on grrrntf' dn f'~!ahrlnr.iment,o.
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5", o imposto de 4 % será 'pago de uma só vez no moment<)
da ae1Jui~ição das fichas, Reja pelo jogador, seja pelo propriet.ario do estahelecinwnto para as suas hancas;
u•, haverá dnas caixas, 11ma contendo exclusivamente talõns para venrla de fichas e outr:\ contendo 11ómente fichl\1!.,
E.~t.:m caixas fnnr,r,ionarão complr-tamrnt.n sPpararlas 11ma da
ont.ra. niio porlrndo oxistil; COllfi\CfO nnfre OS dons r'i'Flpcct.ivos
r·mprPgarlns;
7", o rrsgate das fichas será. feit.o na caíx""! dos talões, pa~
gnnrln-se intPgralment.e a quantia eqnh·alente, Yisto .i:l ter ~ilio
tlesrnnfado o imposto;
-

s•, nos jogos bancados, os hanqueiroe deverão annunciar
em voz alta o valor da banca. antes do inicio rle cada partida.
e apresentar ã mrsa al5 firhM ·adquiridas. corre8pondentes
:íqnrlle valor;
9", cada banca de .1ogo terá um gancho para alli serem
rlr-po:::ifadm; os talões adquiridos e destinados áquelle jogo;

'10, é facultado ao estabelecimento o uso das machinns reAi3tradoras em Iogar de tal3es;
1 t, os talões de acquisic1ão de fichas serão exhibidos ao
fiscal, por oecasilio da conferencia e verificacão do imposto
:q1nrarln. Apó~ essa conferencia. dever!'io ser inutilizados.
i 2, finda a !':essão, o fiscal apporá na '{)arte interna de
cada ultimo talão destacado um carimbo com os seguintes di?.orc~: «Ultimo talão destacado na. . . . . . . . sessão de ..•.•.•• ·~
de. . . . . . . . de ........ .,, rubricando essa declaracão. Em seguida ent.regará os cadernos de talões ao director, presidente,
ou gerente do estabelee.imento, a cuJa guarda ficam confiados;

13, np6s a ultima sessão, será ürganizado um holetim
(modPio A) em trip1icata, contflndo o movimento do Jogo, o
imposto rlr-duzido. com rliMriminaoão rlo8 talões flxt.rahirlos e
sPus valores. Por esse boletim. organizar-Be-ba a guia para
r~'rolhimPnt.o rlo impost.o, a flllnl sorá nnnexada :t primeira
via. A segunda via do boletim ficará com o fiscal e a terceira no e~t.abelecimento, devendo ser forlo'l esses documento'!
visndos pelo fiscal;
U,. cada estabelecimento deverá ter um livro de modelo

r-~pecial

nnra csrripturacão. r-m dr-virla ordem. fios radernm;
sr,rvi~o rlo jogo.

cfp 1nlõrs rlf' 1111e rlispnzPr. pnrn o

A1·t.. 17~. '!'orlo o csfnlwlecimrmto autori1.ado á explorncão
rir jogos rlevPr:í. pMsuh· nm livro dn rr-gi!'lt.ro (modelo R), de~
virlànwntr anthr-nt.icarlo, onrlr- far:í. o Ianr.amrmto. rlinriament ''· rio movimento dos jogos effflctuados. Nesse lanonmento o
fisr.al rlo r.overno, rlrpois dr, vf'rificnr a rxnctidão, appm·l'i. ~P
mnn~lnwnfr a nntn rfp f'nnfrrf'. qne iJnfnr:í e :l!"!"il:marn.
Art. i/.'1, O fiRcal on fisraP!", rlf' rarla o~t.atlelflcimf'n!.o,
T!lf'n~almenff' Pnt•adnrnarão a via do holr1t.inl rliario qnr, fica
l'r11 Rf'll pof!Pr, f]f'VPTIOO f'Xhihil-a :Í :11lff1T'ÍfhHJr~ SPmprP fJUf' PRf,aq
n pl'rlirrm.

TITULO IV
DA ARRBCA.DAQ.(O

Art. f 75. O pagamento do Imposto ser4 feito nu estações fiscaes dos Jogares onde funcclonern os clubs, oaslnos ou
estabelecimentos .lfcencfll.doa.
Paragrapho unfco. O sPrvico de arrecad11.çllo ficará a
cargo dos chefes dessas repartições, devendo ser. permanentemtmfe, lnspecclonado por funcclonarios de Fazenda.
Art. f 76. QUando houver estaçllo arrecadadora no local
da situação do club ou casino. o imposto será recolhido no
primeiro dia util de cada semana, que se seguir ao runcclo.·· namento do 'jogo, mediante guia expedida na f6rma do arttgo f72, n. f3. Nilo havondo P~tação fiscal na locltlidade, o
. recolhimento deverá ser feito no primeiro dfa utll subsequente á !'legunda gemana. em que houvPr fnnccfonado o estaheleciméntt:l.
'
Art. 177. O Imposto não pago nos prazos do artigo anterior dará logar á suspensllo immodiata das sessões de jogo,
durante cfnco dias consecutivos, dentro dos quaes poderá ser·
recolhido o tributo com a multa de 30 % . A suspens!lo será
imposta pelo fiscal, que communicar:i á estaçllo fiscal respectiva e cessará. dentro desse espaco de tempo, logo que fôr
satisfeito o fmposto. Decorridos os cinco dias. promover-seha immediatamente a cobranca executiva, com a multa df'
ISO %, ficando revogada a autorização para todos os effelto8
legaes, com perda do deposito para os cofres publfcos.
Paragrapbo unico. Verificada e!'!ta ultima hypothese, o
chefe da reparticão fiscal suspenderá o .iogo no estabelecimento e communicará immediat.amente todo o ocoorrldo ·á
Dlrectoria dà Reaelta. para que tenha Jogar o acto da definitiva re.vogação da con~essão oelo Ministerio da Fazenda.
TITUT,O V

Art. f 78. A im'lpf'cção e fiscalização competem á Dire('(oria da Receita Pnblica do Thesouro Naoional. ficando a
F-Uperintendencia do serviço a cargo da Inspectorin Geràl dos
Jogos Perm i tti rlos.
Art. i 79. O cargo de inspertor geral 'lá potirn-:1. ser
exercido por funccionario tfe Fazenda. c;empra em commissão.
ficando immediatamPnf.P suborriinarlo á Directoria da Receita
Publica.
§ 1. Haverá f.antos inspectores quantos o Governo .fulgar
necesgarios, precedendo á designação proposta do inspector geral I' approvacão da Directoria da Receita Publicn.
~ 2. Os inspectcref' tambem f'erão funccionarÍ'l'! de Fn:r.enda, n1io podendo existir maifl de dons em cada localidade.
Art. 180. ComprfC' no inspector geral:
a) encaminhar competent,Pmente preparados todos os
processos relativos aos club!O e rasino~. semio ohl'iA"ntorio t)
t:Pll pnrPcer em taes processos;
0

0
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b) baixar instruccões e~r.larecendo duvidas snhrr int.erpref.acões regulamentares;
c) transferir fiscaes por conveniencia do servfco on nãn;
d) suspender os fiscaes até o maximo de quinze diM por
faltas commettidas no desempenho do cargo;
e) deferminar toda e. qualquer medida ampliadora, esclarecedora do regimen da fisr.alizacão, cobrança dro imposto, etc. ;
f) representar â · Directoria da Receita, alvitrando medidas que esr.apem ás suas attribuicões.

Art. 1S1. Compete aos inspectores :
a) assidua insp«:>cção nos cl:ubs P casinos licenciarlm; em
horas incertas:
b) examinar toda :t e!'lcripturaçiiJ• dofl e3f.abrlecimenfns licenciados;
c) representar' no inspector geral contra qualquE'r falta
enr.flntrada;
d) requisitar o auxilio da foron pnblic:t para imperlir n
jogo Pm locnrs não antorizados.
Art. 182. Os cargos effcctivos do inspect.n1' J!;Pral e

insper.fore~

r,:_espondcrãn
rins r.nmmwsoes.

pela~

do~

malversaçõec; no r!P'1rmpenho

Art. 18:1. Os cargos de fiscnrs rle jogo serão rxPrricln;;
em commissões:
o) por empregados de Fazenda;
b) por fiscaes especiaes.
~ f.• Serão feitas livremente pelo ministro) da Fazenda
as nomr.acões e exonerações dos fiscaes do jogo, que responderão f'emprr civil e criminalmPnte pelM omis!'lÕcf'. r1·ros e
malvr.n;:H·ões no desempenho dos seus cargos ~ pnlo~ prrj11izos
mw acarretarem á Fazenda Publica.
·
·
§ 2.• Em cada estabelecimento funccionarão dr um a tree
fiscaes, conformo as necessidades do servico, percehPnrlo cada
um dcllcs a gratificncão mensal de t :000!11000.
~ :J.• Nenhum fiscal poderã servir no m~sm..., P~taheler.i
mcnfo rm duns estações consecutivM.
Art. 184. Compete ao fiscal:
1•, assistir permanentemente aos jogos, fiscalizando ao
mesmo tempo a regularidade do seu fnnccinnamPnto e a
exactidno de sua contabilidade;
z•, rubricar todos os livros de eseriptnrar;ão r demais
documentos referentes ao jogo; e bem B!'lsim anthf'nfirar o:::
talões de que trata o art. 172, n. 2:
3•, verificar não estarem viciado'1 os appnr~'llJO~ r· oh.iP.ctos drstinados ao jogo;
4•, examinar torta a escripta do e<::tabelecimento;
fi•, c•1mprir o far.er cnmprir todas M disposir,ões do prr-f'ente reg·ulamento, notificando immerliatamentc qunl(Juer infrac~ão que verificar;
G•, authenticar ns guias e os boletins, depoi.q da inrlispensavel c:onferrncia com os livros e drctlmentos do r~f:lhP]Pri
!llento;
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7", organizar. em devida ordem, todos os flncmnenfos e
trabalhos a que é obrigado, em virtude desf,e regulamento;
8°, suspender, por motivos Justificados e do reconhecida
gravidade, o funccionamento dos jogos, por certo l:lp~o de
f cmpo, on dnranf.e toda a sessão;
9", rrquisitai' o auxilio da forca publica, qwmdo nece~c;:J •.
rio mr, para g-arantia do exercício .de suas fnncções, afim de
fa:wr cnmprir os preceitos legam:;, em caso de deo;oherlif'ncia
on nhstinada recusa por parte dos contraventores, cn.ia pl'isii.o
em flagrante poderá promover junto ao representante da nutotidade policial;
10, prohibir n entrnda na sala iios jogos :ís pessoas quo
I
se tornarem suspeitas;
11, e:x~ercer, em gerai. todos os aclos necessarios ~ fiscalização dos jogos e a observancia dos rlispoRif.ivos legfiP9 e
regulamentares;
12, organizar trimestralmente um mappa ·do movimento,
por dia, do jogo afim de ser apr.esentado :í InRpectoria Gernll;
13, communicar, por escripto, á autoridade superior a
exploracão dos jogos não autorizados ou funccionamrnto rlc
casas clandestina~.
Art. 185. O fiscal deverá comparecnr na sédc dos clnbs
ou estabclecimentm; congenerr.!'l, antes do começo do!'! jogofl, só
podendo rrt.irar-Re rlepois de findos csfos, cnccrra,doR ofl rcsprcti'vos boletins e livros de registro c expedida a gnia tpnr:\
recolhimento de imposto.
.
'
§ .1.• Na falta de compareeiment.o do fiscal, o prcsidcnf.c,
director on gPrente do est.al:leleoimento commnnicará imme·
diatamente o facto ao chefe da repartioão do local que providenciará, designando substituto ·occasibnal ao . mesmo. ü
subRtituto poderá ser qualquer funccionario de fazenda, agente fiscal do imposto de consumo, ou, na falta dcRtes, pessoa
idonea, escolhida pelo chefe da repartir,ão P pcrechPI'á a gea1i ficacão qne percebia r, substitu ido.
§ 2.• O fiscal que deixar de compar·rcpr ao srm·ir.o rlrir:lll·
li' tres YPZf'!'l, no mrz. ~eT'lÍ rli«nrnsarlo do rar·go.
Art. 1'86. Ao fisca:. é licit.o exigir, em fJtl!tlqtwt· momento,
que lhe srjam apresentados os cadernos de falê'1es. os livros de
registro e ainda quao«qner outros, rcfcrcnfPs :í rontahilidadc
do esfahr,·Jecimrnto.
Paragrapho nnico. Salvo caso de snspeit.a.s gravrf1 a
apresentação dos I ivros não rlcYcní ~rr rxigida rluranff\ a~
parUdaR i:lo jogo.
·
Art.. 187. Como clcmcnLo indispcnsnyol ú hon. fi~caliza
(:11n. n!'l rlnbs, casinos on Psl.nhf11rdmrnlos li!1r>llciados f!cvcrãn
possuir, alr:m dos cadernos elo talões os Jivi'Os ele regiRiro, n;;
de cscripfa commrrcinl. rlrwirlamrnf c lr::ralizados, cujo exame
não podem recusar aos fiRcacR ou rpwr~rpr·rr fnnccionarios rlc
F:1wnrla. mn a elo dr, inspert::ão.
A recusa ri esses li n·o~ scr·:í consirlf\r:lrla como rmbarnr.o
OfiJ)n~lo :í fisr:lli:>:n•:ão c rl1'1·r•r:í srr romrnnnir:lfla ]Wln rc.wf..
I' I jy., fi~r:1l on insprr-f.nr nn minislrn 1!:1 F:rwnrla. afiJ11 rlP rp!ll
e.~lr n~r dn farnldad,. qrlf• llrr· •·nnfrr'í' <l :rr·l, 1\l:"l do prr~rn:11
H'!!lll:unenfo.
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Art. l~~ .• \Lú o uia l;i de cada llii'Z, o:; fit;eaes tleverft11
apreseuU\r a" in~·pedor· g~~ral' uma. denw:;lt·ação cxtrallida du~
livros e doemueutos uo eo;Lallclcciuwntu, coulcndo todo '' mnvitrwnfo cl11 mnz aufpr·ior c, a impor·lantdtL 1la n•nrla n·eollrida
ao H eofn.'s pulJI k.os. A e~~a dernonsl J'HI;ãn deverão <lCU!Ilpanhar o~ talõr.:; findos.
lParagrapho 1111ico. Um n1ez di\Jlflis de l.crrnmadn. a cs1a~;.ão, serão U}ll'l'~enl ad11s os relato rios concm·nclltcs ao r criofio da fisealizar,,ão, com infoJ·mat.:ões minuciosas ::;obre o esLal•eleeiHII.'JJin fisealizadu, mctlidas llUC JIOI'san• ser adl•pt;Hias eut
]li'OVnito ria. 1'ió'ea] ÍZU\iÚO e lltCihOl' lllCLhodo r!B fH1rVif:.o lltl Plll
ht•ul'l'k i o }JIIIJl ko. A esses relall.ll'ios acmnpan hadin c,J[I ia~
dos holctins, mappas e quadros elucidativos, qnantv :.ís OJlCraçG!Ps do .iugo c tlns rcduitos do impo~to d11 lí % e lodo~ I{Jfi
l'.ri.IIPI'Il<JS de f a!ões para o serviç.o elo cst.aboler1inll'nf.o, quer
infal'lo, IJI!er· inic:iados e não terminados n quer findn,q,

Al'l. 18!!. A. fisealizac;ão do jogo sujpilo ao itll(lfl~lo dn
·i -;;,, ri cormucUida f.ambem a todos os fnnccionarios Jlllb!ieos
da Tlnião e an~ part.ieularcs cumprindo aoR primeiros noti-

ficar dircctamcnl e :.ís reparLic.:•Õ;es fiscaes compcl rmh~s a,; vioIar.:.úcs rcgulamcnlnrcs que verificarem, podendo os ulf.imos
denuneiar lacs violacõcs ás referidas repartições.
l'ai·agrapho nnico. A mesma fiscalizal,lão r.ahc aos agcn .•
lcs da força publicn, por intermcdio d'e todos os seus orgãos,
qne deverão prestar, em quailquer occasião, o concurso quo
for solicitado c Julgado preciso, para o cxacto cumprimento
do disposto no presentfl regulamento c bem assrm cahc aos
mesmos agentes primordialmente impedir o jog.) clanrlcsfinq
c o não autorizado,

TITULO VI
00 REGIMillN REPRESSIVO

Art.. 190. Depois de entrar em vigor este regnlnmento
nenhum club, casino. associação ou sociedade de qualquer,
~specie poderá fazer exploracão de iogos sujeitos ao imposto
de 4 'i'o, sem a :necessaria autorizaçao. concedida pelo Governo incorrendo na multa de 5:000$ os que infringirem este
pr~ceilo regulamentar, sendo-lhes apprehendidos os objer,toA,
apparclhor; e demais utensilios, empregados no jogo, hem
como o dinheiro em gyro.
Paragrapho unico. Incorrerá lambem na multa de 5:000$
todo áquelle qnc apresentar um apparelho de jogo rm sabot
com qualquer vicio, ou por qualquer meio, tentar burlar tJ
exame.
Art. J9J. Os que: embora autorizados, não recolherem n
imporl.anr.ia do imposto, nos prazoR marcados. incorrerão na
perda de dcpoRitu de qnc trata o art. 7• c conseqncntc da au·torizar:ãn, em rujo goso se acharem.
_\r·t. Hl2. Incorrerão na multa de 5:000$, r~lcvarla ao
tlolJro. nas primeira e segunda reincidcncias, R~ndn neRf.a 1!1lima aggravada com perda de concessão, os proprietarios dQ
club, casino e os directores ou p:r:esidentes de sociedade ott
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ou.

associacão, que permittirem
fizerem a venda de fichas .
ein dinheiro, com inobservancia do art. i 72 ou consentirem
que circule dinhõiro nas mesas de JOgo.
A.rf.. 193. Aos concessionarios, que oppuzerem qualquer
embaraco á fi!;calização, será suspensa por tempo determinado a licença concedida e definitivamente revogaria. a juizo
do Governo, no caso de reincidencia.
:Ari. 194. Todas as demais infracções de qude:squer dispositivos do presente regulamento seri.i.o punidas eom multas
do valor de 500$ a 5:000$000.
Paragrapho uni co. Af:. penalidades acima estabelecidas
serão impostas sem prejuízo da applicação das leis penaes. ·
Art. i 95. :As multas serão ~empre elevadas ao dobro,
na hypothese de reincidencia.
:Art. 196. Os objectos, apparelhos e outros utensílios de
jogo, que forem a\)prehendidos, além do dinheiro, uma vez
que se torne defimtiva. administrativamente, a decisão condemnatoria, serão vendidos em hasta publica, considerandoFe o produclo desta como renda do imposto, para ter appli~
cação legal.
Art. 197. Servirá de ba;;e para imposição de pena, a notificaÇão ou denuncia, que deverão, •quanto possível, conter a
indicação do dia, hora e local em Q'Ie fór verificada a infracção, do nome du infractor e da falta de violação regulamentar commeLtida, sendo ,juntas as provas materiaes, que puderem sei recolhidas. Para os effeitos da parte final deste
artigo, é permittida a apprehensão pelos agentes da autoridade publica, ctos objectos, apparelhos, utensílios, documentos. livro~ ,ou papeis, dinheiro, referentes á infraoção, os
(!Uaes deverão acompanhar á notificação ou denuncia. Os objectos apprehendidos, devidamente relacinnados, R[)rão cntJ·egues aos chefes das repartições, só sendo restil.uirlos aos in- ·
teressados, no caso de julgadas improcedentes ao. not.ificaçõe~
on denuncias apresentadas.
Art. ' 198. Sempre que se tratar de denuncia, a autoridade fiscal ordenará préviamenf.e uma syndicaneia a respeito,'
rujo resultado será relatado por escripto pelo agente ou agentes de tal syndica.ncia, dentro do prazo de 48 horas.
Art. 1911. O notificado ou denunciado será intimado pes:;oalmentc, ou por edital puhlieado pela imprensa. a apresentar allegações de defesa. no prazo de cinco dias, cnntados da
data da intimação., Sobre a defesa ouvir-se-ha o notificante
ou denunciante, dentro do"mesmo período de tempo, o, não
~endo precisas outras diligencias, será proferidn lle~oacho no
proeesBo no prazo maximo rir 1!'í dia~.
Art. ~00. Das decisões conrlemnatorias cabn rPI~IIrsn para
o Min iRtro ria Fazenda. preccdelldo deposito da i m nmtancia
da multa, si o mPsmo versar sobre esta penalidade. O prazn
para o t'Pcnrso Rel'<Í. de cinco dia'l. a partir da pnhl icacãn do
,,r,paclw. ou, em falta desta da intimação.
Paragraphn nn i1'o. Ni'in PI'PValec~rão definitivamente os
d•·spaelws Favontvt~is ~i. pari P. sem que sejam (JOI!firmado~
PPlo Mini~trn da Fazenda. para quem haverá sempre r~curso
'!x-of{icio, interposto no proprio despacho.

,ÁCTOS t>o i>ot>ER &xECUTI\'0
\

Ar·t. 201. Findos os prazos estipulados, não serão admit-

titlos nem a contestação, nem o recurso.
Art. 2U2. !'assada em julgado, administrativamente, a
tlccisão, ou pela falta do recurso ou praso marcado, ou :pelo
nâo provimento do recurso interposto, ou ainda pela ausencra do deposito para seguimento do recurso, tornar-se-ha
effectiva a applicacão da penalidade pelos meios legaes.
Art. 203. .As multas serão impo»tas, observadas as gradações ma.ximo, médio. e mínimo, segundo a gravidade da inlracção apurada.
Art. 204. Terão direilo a 50 o/o das mui Las, etfectivamerlte arrt>cadadas, os autores das Twtificacões ou denuncias
apresentadas contra os inlractores.
Art.. 205. As multas não pagas depois de se tornar definitiva a decisão, nos termos do an. 202 serão deduzida!!
do deposito de que trata o art. 7", e, na insufficiencia deste,
~erão cobradas executivamente.
·
Art. 206. O julgamento dos proc~ssos .de mfraccão serâ
feito, em vrimeira iuataucia, pela re.partição arrecadadora
TITULO Vli
DA

BSCIUPTURACÃO

Art. ~07. IA escripturação do imposto de '' o/o será feita
nas estações fiscaes a que elle fôr recolhido, á vista dos documentos apresentados pelos fiscaes e nota da arrecadação
respectiva:
--'~'~""'
I, nos livros auxiliares, ditos je receita, onae con11tarão
o nome do estabelecimento, data do recolhimento, numero do
certificadc· pelo qual foi feito e a Jmportancia do imposto .
.l!:m culumna de observaç{ics, annotar-se-hão o deposito , com
a data em que foi effectuado, as multas, porventu1·a impostas,
e u maif! que occorrer relativamente ao estabelecimento;
II, nos demais livros da escripta geral de cada repartiljão, onde a inscripcão será feita dob o t_itulo: dmposto de
4 o/o sobre os jogos permittidos Fundo especial para o
custeio da prophylaxia e das obras do saneamento do_ inter~or do Brasil.:t
TITULO VIII
DISPOBICO.Il:o

""'''•U>t!l

A1·L. 20$. As despezas Cvu• a mspecção e arrecadaoão do
imr1osto rle /1 % sobre os jogos liceneiados, correrão por conta
,la renda produzida pelo mesmo imposto e as relativa~ á fi~ca
li7.<H;!ío <;prfio rap;af' p('[ros r:flllCCSSÍPJlai'ÍOS, tjUIJ, para CStC fiJ11,
n•r•ollirriín aos cofres do Thesouro Nacional, anle,; do inici:1
dp rada esfar;ão, as imr.ortancias destinadas ao cust·3io dn
:-Prviço.
Art. ,'20\J. Qualquer ~~sJwr~ic de jogo cpw nrw compor! e o
~yslmn:1 estabelecido neste regulamento, para garantia da arn;cadação do imposto, motivará a elaboração de regras especiae" julgadas convenientes pelo poder publico.
:\r L 21 O. Revogam-se as dispo:>icões em contrar ~L.
Hio de Janeit·o, 13 de abril de 1922. --- Homero Baptista ..
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DECRETO N. J 5. H3 -

Pt·umulqo

DE

JH

DE ABIUL DE

1922

Cot/Vt'l!çdo SoniluYÍtl lnlr'!'/Wt:Írmo/,
em 1912, r>ttl. fJot•is

os:;ignada

O Pn·~ir!Pnlc· da 1\epublica du~ EsL:vltJ,.; Unitlus riu Urt~
~il. havendn !'Unccionado pPio dP<'n'i•J n ..í. :l4P. tlt• 1:! de uulnbro clP Hl·!l. a l'l'~olu•.:ão do C<lllgrn;.;su :'l/acionai qtll' appi'O-·
·vou 11 ConVl'IH'iio ~anila1·ia lnt•~rnaeional. a~signada em l'al'is a li de jaJÍPi1·o dl' 1\11~:·•· lt>ndo s~d<J. dPpof<ilaclaa !·esp••díva r·alifiea,:ãu !Jra,.;ill'ira. lla!Jill'lla •·Jdadc•. ao" :-;t'l" dw~ do
111ez de fPVI'!'I"Il''' fi;, rnrr·f'r1tr annn:
· ' Decreta que· a n'w,.ma Convew,;ã•1, appclu~~~ lJI!l' r~íp•ia ao
JH·csentf' decref o. ;.;da PXI'l'lll ada " t'll mpnda 1ao llll cu·amenliJ
eómü uella se eotllc~m.
l\io de Janeít·o, 1\J tlll abril dt• 111'!:!, ltti" da lndPpelli.lc!llria e 3í" da Repnblira.
,l:;eecdu Jtarq1tcs.

Ei'ITACIO H.\ 81 L\'.\ I' 1•:8~,·,,\,
!•residente~ da JlPpuhliea Jo;; .I<:slad"s 1jniLios do Brasil.

Fa•:o !:<alwr. a1;~ Qlll' a we~enl•1 Carta LI•· ratificação Yit·t•m. que,· ent 1'1' O>' I•:slado,; LTnido~ do Bra;;il .e o.'-' paize.-; ru'Jll'esentados na Conferencia
em Paris, de fill'i d11 I \li J a
u.--signada. IH' los resperliYu~
neiro de J!H;!. a. CoiiY<'W:iio

Internacional l:ianitaria. rnalizatla'
janeiro dP 1!Jl:!, !'oi euneluida e
Pl en i pol PIH~ia rio>'. c•n1 Li de• i aSanilaria do Le,)l' seguinte:

Sa maje::;lc'• I'J~mpl'l'l'lll' d'.\ll•·magiH'. Hui di' Pt·tts,.;e. att
I'Empii'P Allemand; !e Pré!'lit]enf dP~- E'tat >;-l'ni,.;
d'Amél'ique; le Président de la Ht:puhllque An~enlinc; sa maje~té I'Emp;ereur ti'Aut!'ichl'. Boi de Bohi'nH•, f'lc..
ri !\oi
Apostolique de Hon.gl'ie: ,.;a majesle~ IP lloi des Bdge;.;; ~~~ J>n'•>.ident de la Hépuhliquf' til) HoliYiu: I e PPésidPnl dt> la Róptt-·
hlique de." Etat,;-l'11i.~ dtt Ht·r•.~il: sa majostt> ]p R•.IÍ t]!'s lluh;arc!'l; lc Présidenl de lu 1\(~pnblique flu t:hili: le Pt·(•sidPnt do
la Hépuhlique· de Colomhie: le l'rósidf'HL de la Hépnblique dn
Costa-Ri e a: !e PI,ésidPnl de la lt0pttbl iqw• de•. Cuba; :;a maje:;te\
le >Roi de Danemark; le Président. de la République de l'Equaf.eur; sa rnajest!\ lc Hoi d'Espagrw: le ·Pt•ésident. dr la
Ht!puhlilpH• FraH(;ais••: sa majPsl
Ie Roi du Royaumel.lni de Uramie-Rt'l'iag-rw f'!
D'frlanue et
des TPITÍloire~ Britanniqw'" atÍ
df'l:í rll'!'< '\lrT'"· Rmp!'I'Pur des
lndPs; sa majrst.• lí·
Hoi
dPs , lfPIIPrtf'~;
]f' Pl·{·'<itknt
dt> la Ht:•rmbliquP dP Guate'•ntala: 11'
Pr.1'sidcnl
dP la
Ht'ptrbliqur d'HaTI i; lp l'r~~irlt~nl dP la H(•puhliquP dt• HonLiura!<; sa majeslt' IP Boi D'rt.alie; "'"" aiLessP Boyale IP nr·andnnc de Lúxemhotll'!-!; lt> Prési!ll'tli dt'>' E'l.als-Uuis !\lpxieain>':
s~ ma.\· csl.ll Ie. Roi IÍ•· '\fontén~p.T!~: "a majrstt• Ie Hoi riP ~o r-;
vege; c Préstdent de la Répuhlrquc de Pauama; sa rna,1esto
la Reine des Pays-Bas: sa majcsté le Shah de Perse;
Prl•sident de la République Portugaisl"; sa majesté le Roi de Rounom

uP·

r'

le
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manie; sa majesté I'Empereur (le loufe;.; les ~us~ies; !e Présidenf de Ia Républiqun du Salvador; sa . maJeste !_e .Ro1 de
Rcrhic; ~a majPsté !c Rui de Siam; sa ma.Jesté !e Ru1 de SuMo;

,,. Conseil Ff>déral Suis,.:;e; sa majesté l'Empereut· dcs OU.c~
rnan;;; sol\ allt>sse IP Khéd~ve d'Egyptc, agigsant. dans les limitos dr~;.; prruvoir.~ il !ui Conférés pae les firmans Impériaux:
,., lt• Pd•sid .. nt dt• la Ht:•publiqu" OriPn(alf' dl' l'llr·ngna~· .
.\~anl <),·.,.idt'· d'apJIIll'lf't' dali" lt•s di,.;po~il inns dP la t:on' t'nl ir•n "anituirr•. ~ig·néf' :'t Paris ]p J Décemht'l' rif' 1\l03, Jes
rnodificufions qttf' cnmpnrf.Pnt. Jps donnécs TLOI!Vf'llr.s df' la seir'tH:c ,., rlr· I'Pxpr;J.if'tH\1' •Ill'npllylac.liqttr·s. ,r,;lalilir 11111' r·,>gJr>.llll'llfalinn illi!'I'TialionalP rfllafivr r.· la l'i•\rJ'fl ;ntinfl Pl. d'n!Pndrr>. a11fanl qu'il r>sl pos,;ihle. lc champ d'applit·al.ion dl's print·ip('.' qui nnt inspit·é la réglemenlation sanilairt! inl.t•rnal inna! r. onf. nnmn1é pour lcurs Plrnipolentiain•s. ~avuir:

~A !11:\.TF::-\TK L'EMPEHEUH IJ'ALLI<:~JnNK nd1 DE
l•lll':-:'SE.
M. Ir> Baron dr Slt'in. Con;:;f'ilkr intinH~ sttpérieur do
f:tJIIVI't'!lf'lll!'llL Con~rillrr rappnt·l f'Ul' á l'Office impérial de
rJntérie11r, mrmhrl' du Consnil ~anitairr fip l'Empire;
l\1. 11' ProfCS!-;1'111' c;affky, Consei!Jcr intime supérimir de
T!Jr•drwirw. Dir·Pef<'ur de l'Jmf.itul royal pou1' !cs maladies infr·cfieusf';:; ú Dr!'lin, Mcinbrc rlu CnnsPil s::\llilairr• dc l'EmpirP;
U~;s T::'L\TS-l'NIS TJ'"\\!!Wl(.!UE.
Bai!ly-Hiatldmnl. Minisli·e pir>.uipotenf iairr1. Condt· I'Anthas~arlr> drii Éfats-Unis rl'Anli~I'ÍIJHP à Par·is:

LE J>HI:;:;;JllJ•:!\T
~I
""ill~>r

.\.

LE

f>Hr:;SIJ)J<::~'l'

DE L.\ JlJ:;p]:BU()llf•:

.\IIUl~NTli~K

M. !t• I>oclt•iJr Francisco dP \'ryg-a, in~pt•elor· génri·al de!'!
Sm•vicet< Lfp ~anl r> dt\ I' Argentiw·. Pro f'nf;S!'III' à la Farulté \h·
l\'[~decinc l'i Membrn du ConsPil national d' hygiime;
l\1. ]I' Doelcur J~Z"(JUiel Ca~til!a. Mrmhrr• dtt Coutil(• dn
J'Offirr infr>rnatinnal cl hygiône puh!iqur•;

SA MAJESTÉ L'E~lP.I<}flE{llt D'AUSTRICHE, ROI DJTI BO'JTf.::VIE. ETe., ETC., l<~T HOI ,\POR'I'OLIQIJE DE HONGRIE,
M. Jn Ha1·on Maximiilr~n de Uagern, Urand-Croix de
l'Of'dm impt'rial Austrichien dP François-.fosei.Jh, Son Envoyô
f!,Xtraordinail•t> d ,'VIinif'll'f' pli\nipoteneiail"!' aHJJI'CS dr la Çon-

1'1'dr•ration -~nisse:
M'. k Clwya!ii'I' r'l'ane<'i~ tk Habl'l'lm·, Doctem· en droif.
>:! "11 m{•dicirw. Conseil!rr lllÍHistr;r·il'] o11 Minisl(we l. H. Autriehir•n d!' I' fnlr'rir•ur:

H. f:t.irnnl." \V orÍns, Do(•.l.nul' 1'11 ·dt•oil, ChcvalieJ· de l'Ordre
itllpr'·rial ;\u~t,·iclic•H dP François-.Jo,seph, Gons-eiller de section
;til '\finisli•J'(' l. H. c\llll'ichiPU ílll CtJJllllHll'el\:
''- .Jull's Biilr·s de Nagyhud:afa, Couseillet' a11 ~.:linisfh·•.\
1'11~-al llongToi" r]p l'Int.érieur;
i\1. lt· Baron Calman rir• J.\1 üll~~r·. 1JocLeur en JLtt"d icine,
CuHsl'ilJI'I' minisl.f.riel, Profrs~eur it l'Universilé royalc Hon!!l'Oise de Bndapest.. Président du Conseil de santé du Hoyaume,
M~mbre

de la Chaml1re bongroi,se {}os' Magnats;

Aaros

bO PODER EXECU'l'tVO

SA MAJESTÉ I,E HOI DES BELGES,
M. O. Velghe, Dirroteur général du Service de santé et
úe l'hygienc au Mihi~tl•re de l'Intérieur, Membre-Secretaire
du Conscil supéríeur ~rhygil·ne, Officier de l'ürdre de Léopcld;
M. E. van Ermengem, Profes&-eur à. l'Un~versité de Gand,
Membre du Conseil sup•'rir1n· d'hygi?me<, Cammandeur de
l'Ordre ae Léopold;
I

LE PltÉSIDENT I )E LA ltiWUBLIQUE DE BOLIVIE,

M. Ismael Monte~. Son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipof:enciaire prb lc Pr••-.ident d('l la llépublique Française;
M. !e Docteur Chet·vin. Ghevalier de l'Ordre national
de, la Légio11 d'Honneur:

LE PRÉSIDE~T flF r,\ H1::PI 'BLTQlJE DES ÉTA'l'S-UNIS
BRÉSII,,
M. le Docteur Htmrique de Figueiredo Vasconcellos, Chef
dP SPrvice à I'Tnst.itnt OR\valdo Cruz, à. Itio de Janeiro;

nu

SA MAJESTr:: LE IlOT ImS HIJLGARES,
M. Dimitri Stancioff, Fiou Envoyé exfraordinaire et Mi-

ni.::tre plénipotentiaire pres !e Prr~sidcnt de la Hépublique Française;
·
M. !e Docteur Chichknff. Cupitaine sanitaire de l'Armée
Bulgare;
LE PR.t!.SIDEN'l' DJ<~ L_\ UJH>liJlLIQUE DU CHILI.
M. Federico Puga Bo1·rw. Hnn Envoyf' extraordinaire et
Ministre plénipo!Pnl iairH pr·i·~ l<l Pr~siur-mt dB la H1>publique
Jt'rançais.e;
LE PRÉSIDENT DE LA HI<~PUBLIQUE D:B~ COLOl\1BIE,
M. le Doetem .Juan E. 1\lrtnrique, Ministre plénipotení
tiaire;

:a

LE PRÉSIDENT DE L\ !üd'UBLIQUE DE COSTA-RICA;
M. le Doe tem Alberto ~'\ lvarez Caõa5, Consul général de
Rtlpublique de Cos!a-lliçn il Paris;

LE PnÉSIDEl':T DE LA HÉPUBLIQUE DE CUBA,
M. le général Tomas Co!lazo y Tejada, son Envoyé extraordinaire et Ministre piPnipotentiaire prês 1-e Président de
la Répnbliqn~ Franc;ai~e;
'

SA l\JAJEbTi!: LE DOI JJE DAI-;El\IAHK,
M. le Comte de lleventlO'>'', Gran-Croix de l'Ordre riu
Danebrog, son Envoyé ext.raordinair-e et 1\linislr·e plénipotentiaire pràs le Président de Ia Hépublique l!'rancaise;
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LE PR~SIDENT DE LA HÉPUBLIQUE DE L'AQUATEUR,
M. Victor M. · Renrlr.n, ElOn Envoy~ extraordlnaire et MInistre plénipotrmtiaire pre?. le Présid-ent de la République
Française;
.
!il. 1'~. Dorn :• de Alsua, premier Secrétaire de la Légation
dE' la République de !1Équatr'ur à Paris;
7

SA

:\IAJESTI~

M.

Francisc~l

LE ROI D'_BSPAGNE;.
de

R'~'vno~o.

1\Tini~lt·P-Ilrsidrnt.

Conseiller

dr l'Amhas~ade rovale rl'F.~nof!ne h Paris;
l\T. !e Doetr>nr Amu~l Pnlirlo Frrnander.. non~eillr>r sani-

1::1ire. anr,ir,n nirrcteur ,g,;l!6ral d0 la Sontr..
'in Royaumr;

~rnatenr

à vie

Ll'; PRÉSIDENT DE L' H.ÉPUBLIQUE FRANOAISE,
~r. r.amille nnrri'lrr. "\mhass:Jdrtlr de la Rl'pnhlione Francai~e pr~·s 8. 1\L \e R•'i o'If~lie. Gr:md-Crnb: rir l'Oedre nationnl rlr> la L~'!!ion d'Honn{'rr;
'1. Fnnnnd r:avarrv. l\1iniRtre plénip0l!•ntiairP rle ire.
·In~~~·. Dil'C•Ci('111' des AffaiJ·fs administrative'' P! fer,lmiques
"11 Minis!i'P" rle'; Affflirrs r\IJ•ang?n·es. Offir·ier rlP l'Orctre nai inn:1l dr 1~ Lr;!!inn d'Honn~ur:
'f. k D• •c!Pm' Em i !P Roux. Président du Conseil snpérieur
tllwrrifmn pnhliq11r dr Franrf. Dirf'elrnr df' l'Tnstifnt Pa~tcur.
I:<>Jnm:1"rf"Jll' .,j,~ l'O,.rlrP natirmal de l:=t Ih.dnn d'Hnnnrnr:
~L L"11is :\lil'lmm. DirPr.~enr rle l'A~!listruwr et de l'Hy!:it'•n•~ npl,lirrnr>~ flll l\[inisft>rp de l'Intérienr:
~1. 1<~ Dndenr A. C~lmett·3, Direr.tenr rl'l I'Tn~tit.nt Pa!'lt.eur
dP Lillf'. Offirier dP l'Orctre national rle la Lf~o;-inn rt'Honneur:
l\1. E•·nr~t. Rnns~in. Consul général de Franec :tnx Indes,
Cll fieiPJ' dr l'Ordrc national rle la Légion d'Honnell!':
J\f. t:PM.!!P'l Harismrnrly. Consnl génríral, ch,r·•·t'· dr la
'-:ouc-Dir·edion rlrs Unions internationales rt rlr·~ Af'f'aire!'l conslllair·e~ :111 1\Iini~tf\rr rl<'s Affrtires étrang•\rr·.'. C'l 1'\'alif'r' 1\P
I'Onl"•' nntirm:=tl rle la Jji<?inu rl'Honnenr;
M. l'nnl n.--.n'{. Srm'l-DirrdP-ur nn Ministf>rr •I(• J'lntr'irirnr,
r:l!r>·.alir•· flo I'OrdrP natinnal de la Légion d'HnmlPIH';
S_\ 1\L\.lE"Té LE ROI D'"J ROYAUl\fE-U1\lT n-r.: rmANDEHm<:TA.Gl\ll<~ F.T D'TRT.Al\1Hli3 "F.'T' DF." 'l"'F.RRITOlllF: RTHTAN"lQTJF,~ AU DELA DF.';:: 1\fF.RS, E'\fPERETTR DEq TNDF.S,
L'Hnnornhle Lancelot Dnnglas Cwneg-ie. 1\lini<t.re pléniP•JtPnt ia ir<>. f:onf'rill r> r de l' Arnbnssncte roya !e BritanniqnP à
P11.ri,;;. l\!Prr.hrr, de l'Or.-lre r0yal de Victoria:
1\T. lP D:-or,tenr Ralrh \Villiam .Tohnstonr. Jn,:pecte,nr mérliral rln Lornl Government 13oard:
1\f. le C:hirnr.~ien g'PTIPral Rir nen.iarnin Fr'lnklin. 8"1Cien
Dirertrnr .l'c~n•)rl!.l du Rervil'e rnPdical Tnctirm f'f. aneien Chet
iln ~r·rYire sanif.aire nonr le!': Tnrles hritanniqm~~. Chevalierf!0mmanrlen r rir! l'Ordre r) r l'Emnire rles I·~d!l~. ChPvn liPr dl}
<:rttí~r· ct0 t"llrctre rl!l Raint-.Tean rle .Térusalem:
\. \f\.IT'~'-'1'(: ,',,!': TlOl :l'•Ef: 1TELI.1:;;-q.>.
rM. DrmPtrins naclamanos, premier ·~rr.t·ét.airf' ctP la IA~ation r0yale rle Grece à t'aril'l;
~
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"LE PMSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D:E GUATJllMALA,
M. 'Jogé Maria Lardizabal,
blique d!l Guatémala it Paris:

r.hnr~é

d'affaires de la Répu-

LF. PRÉSID.ÉNT DR LA RIWUHl,lQUR l)'HAiTJ,
.M. lc lmcteur Augustr Cassem;;
LF. PRÉSlDENT DI~ LA H1~PUBLlQUE DE HONRURAJ8,
~L Desiré Pector, Consul général de la République de
HQnduras à Paris ..Membre de la C011r permahentr. d'arbitrage
de la Haye;
·
SA' MAJF.STJ<~ LE ROI lfll'ALIE,
M. lc Comrr.andenr Rot1co Sant.oliquirlo, Docteur en médecine, Député, Dirrcteur gr'mAral de la l:lanté publiquo du
.Royaume;
M. le Docteur Adolfo Cottn. Chflf lfle division an :1\Iinis.Lere royal de l'Intérieur;
·
·
SON ALT:ESSE ROYALF. LE GRAND-DUC DB LUXEM.BOURG,
M. E. L. IBasLing, Con~nl dr Luxemburg à. Paris;
M. le Dncteur Praum, Dirr.r.trn,· dn La·horatoirfl pratique
de bactt~riologic à Lnxr,mbom~;
·

LE :l'RÉ~HDENT DES É1'ATS-UNJS MEXICAINS,
·M. le Doctenr Miguf'.l 7-ufíiga y Azcarilte;

:SIA MA.JESTÉ LE ROI DE l\WNTI·SNBGRO,
t~L Louis Brunet, Consul général de Mont('Tlégro à Paris;
M. le Doctcur Édouard Binrt. M~~decin en chef 1\a l'Hospiee de~ Q~.linze- Vingt.s;

SA l\IAJESTÉ LE ROI DR NOnV:E:GE,
M•. F'i·édéric, Hartvig, Herman Wedel Jarlsberg, Son tl:ünvoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pres lo Président, de la ~épublilJIIe Francai-se;
LE PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA,
M.•Tnan Antonio JinHHH'r., Clwrg-t; •l'aNairPs de la llópublique de Panama tt Paris;
SA MAmSTr<~ LA RRINJ<; DER PA YS-BAR,
M. le Doctt'lnl' \V. P. Ra~·scit. Tn;;pect.em· g·énéral dn ''3t-rvlce sanitaire ·.lans la Hnltanrll' \h'r·idinnale et la Zélanrie;
M. lo noct.rur c. \Vinkh1r. :i1NiPcin In'spectenr en retrailê
du Sm·vicP ~anifairP t'il·il P"lll' .ln1·a pf \ladnnrn;
~:\

i\1.\.I.E:-;Tf: IE :-;Jf.\1! DB PEHRI<\

Samad Khan ~fomfazo!' '"allanf'll. Ron Envoyé extraorainaire et \linistn~ pl6nipotcnfiaire prec, le Président de la République .l'rancaise;
·
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R~PUBLIQUE PORTUGAI'SE,
M. le Docteur Antonio A•1gusto Gonçalves Braga, MédOOi·l\
r-nnilaire Pt ma~·ilime à LisbonM;

LE JIRJi:8IDI!iN'l DE IA

S:\ \fA.JESTI:: LE ROl DE ROUM:i\Nl(E,
AlPxano:·f' iEm. Lahovary, ~on ·Envoy'' ext.raordinaire et
l\linistrc pll!nip.,tent.•aire prt>il 11' PrPsident. dP l:\ R6puhlíque
FrançaisP,;
i\[.

, S.\ \L\.1Ef4'1'1:: L'K\IPIWl<:l'll DE TOl"I'ES LJ•:S ll{lf4RlF:S,

:\1. Plat.on 1\r \VaxPI. CI•Hsrillrt· pt•iv,;, l\\Pmht·r· JWI'manrnt.
du Conseil du Mini'3tere des Affait•cs Éf.rangi~l'PR PL lu CnnRPtl
d'hygienn puhliqur au MiniRti·l'~ Tmp!\rial rll' l'lnl~rienr;
'\f. lP Doctrut· Frryberg. Cnn;;rillrr d't::tat actncl, Fondionnait'P d11 Mini;;terr fmp(·r·ial dr l'Tnl r\t•irnt·. Hrpi'P.Rrntant.
de la C:ommis~;ion institu1•f' d'Ordl'r Rllpl't•mP conlt·r la pl'opilgation dr la prstr;

LE PRI<;SIDENT DE LA R~:PU~L1QUE 1>1' SAJ.\'ADO!l
\). h• nnclour f:\. Ll'lfll1U, COil'-'111 f!(•nr'·ral dP la 1\l;puhli·qu~
dn ~alvaúM i1 Pari:;:
SA

1\IA.IERT~:

Ll~

HOI DF. SERBIK

:\f. lr Docteur Milenko Ve;:;nitch. Son Envoyt' rxt.mon!inaire f'!. Ministre pl(•nipotrnt.iairr pri~:'l IP Pl't;Ridrnt dr la HêJHlhliqllr F1·aiçaisP;

SA

MA.JES1'1~

]\f. Jp
YPI'nf'llll'llt

Ll•: ROl DR RIAM.
Dorfelll' A. :\1anand, ConRrillPI' ;;;ani lairr rln nonroyal;

SA M A.Jl~STJ:: LE HOJ DE STiBDK
1\1. k Cnmln Gyldnn;:;lolp!'. Son T~nYny,• PXI !'annlinan·r et,
:\linistrc pl1'nipntrntiail·P Jli'OR Ir Jll',•Ridrnt 1ir la Tli'pnhliqno
franc:ai!le;

LE

CO~RJ<:IL F~;DF.RAL

RUJRSE.

l\1. Charles J<}douard J.,ard:v. Envoy,; r.xtraordinatre ct
l\lini~f.re plénipot.e~liair~ dP la Conférlr't·at íon· Snifi'<P pres Je
Prr;Rtdent dP la Repnhhq11e françaiRr:

S.\ 1\IAJESTf: L'J<~MPERElTH. DER OT1'0l\IANS,
1\h~sak Effcndi. MinistT·c plénipolrnf iail'f':

SOX AL1'ESSE u;; KH1WIVE lY'ÉGYP'fE.

. . ):ol!~f'nuf l?arha Haddik 1\tlprl'sPnlanl rht
hhPrltvt:ll fiiiJll'l's dr la Snplinw Portr:

<!<nl\ <'l'llPIIH'nt

.ET LI<: PRf;~qJ)J<:NT DI~ LA Ht::P('Hl lO C L' OI' [r.''''T' \I"'
])E L'l'l\{:(ll'AY,
• ' .... ''''"I. ,,.,
M. le DoctPur Luis Pirra. son :Rnvoy.·· PXII'norrlinairP d
M inistrr> piPnipntentiairP pre~ Ie Pré!lident de la Hépublique
Ft·aiça i se ..

AQros DO. P:ODE'I'I EXBCtrrJVO
.

.~qq,ela~ ÍtWlnt, éol,lansé. leurs' pleins. pouv?irs IJ:o!-lvés ~~
bonne et due forme, sont ronYr>!1lts rles dt;~posltJQns smvan~c,,.
•

i

'

' ..

·~

;

TITRE I.
DispQ8itions Générales.

CHAPITRE T.
Pk~8CI\IPTIONS

,\, OIISERVF.R PAil LES PA Y8 Slf~NXL'\IRES OK L,\
CONVEN'f!ON DES QUE LA PESTE, !.E CHOLERA OT' T..\ FJt:Vl\1-:
JAUNE APPARAI'J', SU.R J.El'll TE!UllTOlllE.

SPchon I -

•Votifirotinn f't commu11ications 11ltél'iclln o.; .. r
autres pays.

Articlc premier .· Chaquo Gouvernement doit. notifier Í!n-:
rnédiatement aux autres Gonverm~ments le premter cas ave<~>
dP- peste, de cholrra ou dr fihTP .iaunr •'om'! nt é ~tu· ~on Cet·rltoire.
. De· même. lf' premir~t· ~a:- avt:•t·•i de choléru, de peste au dt•
i'ievre jeurw Ru-venanl rn clehorR des ·cirr.onscri•~}! ion déjtl atteintes doit faire l'objet d'une notifieatirm intllH~dial<• nux nu! !'I'~ Gonvrrnements.
AI'L 2. Toute notification prévue à l'articln premier c~t
accompagnée ou tre<i pt·omptrmPnt suivir cJ,, rPmeig-nr>nvml~
rirconstanciés sur:
to l'endroit 011 la maladie .é>st apparue;
2" la date de son apparition. son originP el sa form<.·:
:J·' Ie nombrc dcs · cas consta lés et celui des déce3;
4° l'etendue de la ou des circonscriptions atteintes;
5o pour la peste, l'existence ~parmi IP;; t•ats dr la pe;;t~ u~1
d'une mortalité insolite;
6° pour Ia fiàvre jaune. l'existence d11 st''!l''m1!a t·alopfl.\:
7" ll's mesures immPdiatemrnt prist>f\.

Arf. :l. La notificat.ion et les renseignements prévus aux
articles i et 2 sont ádressés aux agences diplomat.iqur:< o;t
- consulaires dans la capital e du pays contam in é.
.
, Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont tran.>mis dir·rctemrnt par lélégrapt11• ~·1x OnuvPI'Iltmwnh Jp cr·.~
pays.

Arl . 1 . J,a notificat.inn ~>t. lei! reN<ei!rnernent!'l prévus au x
article;; 1 pf 2 sont snivis de communications ultérieures données d'unr façon rtsgnli~rf', d~' manii''"" à fpniJ· IPs Onuver·n()ments ~u courant di> la marche de l'~pidémie.
Ce~ cmnmnnicalions. qui sn font au moins Ullf' f•>it> par
semaine et qui sont aussi rompletes que pos:;ible, indiqucn~
J>lus particulierement. les pt•écautions prisrs r>n vue rJ,~ cornhattrn l'extension rie la maladin.
~lles doivent pré~isAr: J •, lm; mesures JWOph:vlactiqur,;
apphquées relatiw~ment il l'inspcct,ion sanitait·e ou à l'insp.::ction 8anitaire ou à la visite médicale. it l'isolement ~ á la
désinfecUon: 2". les mesuras exécut~fls au départ des .navh·eH
pour emp~ch!'r l'exportation du mal et sp~cialement, dans les
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MS préVUS par le 5" et !e (j• dP l'article 2 ri-dessus. lP!' 'ílt:sures pri~e" re~pPr! ivrmPnt ron!rr. 1m; ral>: nn rnnt.re IPs mnn~tiques.
,
Art. fl. Le prumpt r•t sincer·e accomplisscmen~ des prtscriptions qui précedent Pst d'une importance Pl'IJ'!10rdmle ,,
Les notifications n'ont dr yalrur réelJP qne SI chaque
Gouvernemrnt cst prévenu luimêmP. à temps, uc~ cas de pest.~.
de choléra. dr fievt·e jaunl' r!. rles cns rtonlrm: SUJ'Venus f'ur
~on territoirc. Ou H I' saurait 1!nnr I rop recommandrr aux
1livers Gouvernemenls c! r> rendre obl igatoirr• la dóclarat.ion de;:;
eas Jr prste. df' rholéi'a f't de fiEwrr jaune et r!P se trnir ren;:;eignés sur tont1• mnrtalitt'· insolitr rles rats. Hntamrnf"nt dans
]f' f: ports.
Art. G. ·TI Pilt drsirablP que Jps pays voi~ins fassent dog
arrangements spf.ciaux Pn v1w rl'organi~~w un servicc d'inforrnation~ directc~ entre les ehefs deR administ.rations compéfpnfp,;, Bn Cf" QUi 1~0!1CPT'llC )PS fP.lTifnii'PS liliJilrnp\ii'." 011 "~'
h·onvant Pll rP!ations rommPJ'cia lf's í"Lroitt'>s.
I

Srr·tion 11 ---· Conditions qui 11ermettent dr: ronsidére,· u.ne
C'irr.onscription territoriaf,. rmnmc rontaminf,. ou 1'rrir>1'1?1!Uc saine.

Art. 7. La notification d'un p1·emier eas de peste, de choléra on de fievre jaunc n'enlraine pas. contre la eircon!'lcription
LP!'ritorialf' oú il s'r,st prodnit, l'npplication rlrs mrsurr,; rw~~
vnes au chapifrp TT ci-apres.
Mais, lorsqut'- plusieurs cas llc poste ,111 df' fil•vre
.iaww 11011 irnpnr!.és Re sont. manifest.és 011 qUI' Ir>.;; c.l\~ de
choléra forment f o ver ( l). la t•.ireonsr·r·iDf i<ln P'''l f .~r r" ··nnsiMré·e eommf' ('onlaminé~'.
'
:\rt. H. Pour restreind r e lr~s m'~~urf's a11>: SPI i1 P~ 1'\;g íons
atteinles. les Gouvr,rnPments ne doinmt. lcs nppliqnl'l' qn':mx
PI'I)YCJlaHces urs eirronscriplions I'.0111.:<rninr;f',.
On entcnd par !c rnot circonscriptinn mu· pa di dP lerl'iloire hi~·n d~qprmi11r~c dans lrs J·PnsPigPPIT'"''': (ll!Í :H~C'll11pagnent ou suivent. la notification, ains·i: 1tnn provinc~~. un
glmvrrnnmrnt. un district. un départPTn<'n I, 1111 l'anton. · une
i! e, une commune. une villf". un onarf icr r!P \'iliP. tm villagf',
un port., un pol~ler, une ag~lonéralion. etc., flllPlles que i'nirnl.
rMenctue f"t la population dr' ees porfions df' t.rnifoii'P,
M:li;:; cettc restriction li mil é r• à la circon~rrintion eunlaminl\c ne doit. tltre acceptée qn'à. la condition fm•thr~l1c que le
Gouvi·l·nrmrnt du pays contaminé prennr les mesm'PK néces~uires: 1°, pou1· eombàt.tre l'extcn'1ion de l'épidémir~ et 2". s'il
;~'agit de peste ou dr~ chnléra. nonr prr\vcnir, à moin'! de dr~s
in!'Pction préalable, l'exportation rles oh.ieto; visr•r. aux 1"
d 2" dP rnrtirlr 13. provPv<>nl d" la ,·it·c·.nn~Pript i1111 , •.• mtami-·
nr'f'.
1•

(1) 11 exi<>le um foyer quand l'apparition do• cas dP 1'110léra an delà flp l'«>ntouragr, du ou dr,g prémir'~rr.' r.'\s prou VP
,llt'nD tl'flst. na~ rarvenus à liwiter l'e:man.,ion r1P la 'Tlll'1die
là ou elle s'élait manifrstée à !1011 début.
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Quand une cieconscription rsL contaminée, aucune mesm•c · restrictive n'est prise conlt'P les peovenances rle cette
cirr.jmcript.iün. si ccs lll'nn•nancc;; l'onl fJllilif\r einq ,iours
:111 utoino a\·ant. lP dt'·hut ,jp J'r\pidf'tnÍP.
At·t. !J. Pout• qtt'nnP Clrr•on«i't'Íplion IH' Roil plus considt'•t'l'f' comn1P conf am in(op iI l'attl la con~tatat ion officielln:
I". qu'il n·~· a e11 ni dt'•ei•s. ni raR nottvf'au, Pil re qui l•nn!'Pt'liP la Jlí)Sif' fllt h• r·hol,•m r!Pplti.s cinq jour~. <'11 f',p qui con!'Pl'llt' la l'tl'\T<' .j::utn" dPpuis dix-lt11il jn11t's. soit. apri•s \'h;olf'nlf'nl. ~oi! ap1·i•s la morl 011 la !J.Itt;l'ison Ju dt'l'llÍPr malarlr;
. :'". qnc lontrs IP~ nwSIII'f'S dP dr'•sinf'Prlion nnt él(• appli. quécs; r>n onlrP. ~·il s'agiL df' l'a~ df' JH\StP, quP lrs mrsure:>
conlre lf's rat,; sont. f'XI'enf(•PR. Pl. s'il s'a!-dl df' fiilvrP ,iaunf',
!ll\fl IPs rn·,>,•.aulinns eonlt·P li';; llltlltsliqllP~' onl 1•1··· pri:;;P.~.
St•cfiol! li/ -

MI'.W

rrs tlmü l1•s 1>0!'/s
drs uaPirr>s

t'lll!flltlldllh

n11

tlr:pad

Xrt.. J o. L'altl ()J'ill\ COlllj)l;l •.•tüe est tennn de rwenrlro Üf.'S
f'l'ficacPs:
I". pnut' PmpêrlH'l' l'<'mharqltPmPnl tJp,; persnnneR pt•é~f'nlanl de~ ~~·mpt.'nnPs "" Jl"~l "· dP
r·hol1•rn 011 rlP fj,\yre _
,Í:llllH':
:!", 1'11 I'US df• lJPSÜ' n11 .dP l'lwl•··,·a. pnur Pmpürltet' l'cxporlalioH dPs marchaudist>~ on oh.iPis quPII·onqnPo; qu'Plle eonsitlér~rait, comme conlantinr':-; pf qui n'anraiPnl pas élt; pl'éalahlement dr'sinfectés ;\ trJTe. ~ou~ la ~llt'H'illatH'P •lu m(rlcrin d1'l6gu•·· de l'altlrll'it.l• puhliqnr:
::". 1'11 cas df' J>PS!P. ptHtl' · Plllpt~clt••t· l'l'lllllal'q111'11H'ttl. dP~
lllf'!<ll t'P~

J·ats;

4". 1'11 ca~ de rhol•;ra, po111' ,·r\iiiPt' it eP quP !'Pau potahlo
emltat•qur•r> soil. ~ainr:
f>". J'll cas · dP fíeYrl' .iannP, poltt' Ptnpo\rlwt· l'Pmliarquemf.'nl de;:; mousliqncs.

ClL\PITHE ll

Se c/ ion I .
I

t•1•

~

/'uiJlil'lttion

tles

/III'.W 1'1's

Jit'l',çrl'ipi f's

r~f l.rmu •In
dl'vnit· pt'l\!'1''''ll't> ILll ~11,11'1 tfr•" Jll'0\'1'111Lil1'1'~ d'ltll Jlil,\'q 1111 d'tlllf' I'ÍI'f'llll~
l'l'lflffllll IPt't'lf.IH'tnfr• r·ottfntttino'•o•.
11 f'flllllllllltll(llf' llll~.'lilr'>l I'·~""'' t•ttlrlil'ltl ÍIJll n l':tfc/,1'111 diplo111111 Íl!tll' o11 l'oll~lilui1'r• dtt pay~ l'lllll.antittt;, t•r'·~idanl daus ~a
I'U!lÍiale, ain,;i <fit.aiiX 1:on~,.il~ sanilai1·••-: in(Pt'mtlionaux.
11 e~l r'•gaiPnwntl' lr-1111 rir> fai•·r> ('nnn:litrf'. 11Ut' I•·~ lfH~tlll'q
YOÍI'S. Ir> t·r>t't·ai dr• 1:1'-< ll1"~1tl't'" tJit IPs llltHiil'ir·alioPs tlt•nl.
elles ~Pt·aiPnl. l'ohjf'i.
A dNau d'agence diplnmalirpll' 011 r·omntlait·e dans la capitule. lf'~ t~ommunicalíons ~nnt failf'~ dirrrtemenl au Gouyerncrnenl du pays intéressr•.

Arf.

LI' Clotl\'t'l'llí'trll'lli dP ('ha.(tlí'

pllhllrw intln,ldint.ontnttf le.o; tlli''-:UI'I'.'l qtt'il

pay~
t~t·rdl
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,Vaichandi.çes. Desin(l'ctinn et tranúf . - Rrruaa•·s

Tmpm·IMinll l'f

A1·l. t:!. li n'~>xish• pas di' mart·handisPs rpli soirnl. par
Plles-mémns eapahlcs l]n l.r·ansmPI.Irr In. prsi.P, lr e.holéra ou
la fit'J\TP ,iaunr. 1':1\l.'s 1w dPvirmwnt tlangrl'Ptl><Ps ttlfan ca;;
oit Pl\P~ onl 1'l'' souilkPs pHt' df's p1'1Hit1íl~ ]ll':;lt•ux 1111 cholt\'i'ÍlJllt'S.

Ar!-. 1:1. La tll'sinl'~>rt.ion rw pt•trl t•lrl' appliqnt'~<' qu'1•n
r.as dt> pr-.1 P nu tlP elro\t\ra Pl :-;PJill'il\1'111 :ttl\ IJtarehandi~P'l ri
<th,irl~ qut• l'anloril1; sanilaii'P lnr·alt• t'llll.~itli•rt• 1'111111111' t·ou1a tni n(•;;.
Tmil~>fois. 1'11 ras d1• pP;:It• o litll' l'lio\(·r·a. ]1',.; mat·cltnntJisPs
1111 ob,jt'ls 1''1111111t''J'{•;; eis-apr·(•s lJPII\'1'111 (•11'1' SOIIIIIÍ ...; Ú la rli'•i<ini'Pl'l ioll 011 llll\1111' pi·olti!H's :1 l't>nl !'t'•'. indt•pl'ndanllllt;nl dP
lotlll' t·nn"íalalion t111.ils snait•nl 1111 non t·nnlnnlin~·.,..,:
1", !c fi lingrs dt• r·orp,;, har·t!rs "' yt'•lt•nJt•ld,; ptll'l,··~ í pfft>ls ü nsagr•i. \Ps lilf'I'iPs ayant Rrrvi.
,
T~o1'sqnr crs nh.it>ls snnt I ranspor.·l1\;; ('.IJT111l\i' IJagag·rs 011
it l:i ~nitP d'nn rhangPrnrnt dP dnmi.r-í!P (niJ,iPI:< tl'ín,.;la\lal íon)
ils lH' ]lt'.ll\'1'11[ Ml't• prnhiht'•,.; f'! sonl :~onmi-: au l't'•ginJI' dt>
l'arl i!'li' 20.
LP~ pnqnpf,.; lai.sst'~ par; lt•o soldaf;; Pl Jp,.: mnlt>lol,.; d t'PnYo~·i'·~ rkns IPUI' palriP ap1'1\,; clt'•rt'~"- ~onl a<.~ÍIJtíl,··s HIIX n!,_jt•l'-'
t'll!llpris dans li' Jli'PlllÍPJ' alin1'a thl !".
2". k>~ rhiffnn,; PL drillP~. it. i't':\I'Ppl ion. qnanl :m rhnlflpa,
<lrs chiffnn,; Clllll\'l'ÍJJI(•,.; q1ri sonl lrnn,.;pnl·l,···" t'tlillllli' mardtnnrli~t·s 1'11. gt·11;; par halltds t'·Pt't'i{·c;.
l\'1• J11'1JYPul Nl'l' inlr>rt!il.'\ \rs dt'•clwls "''111'>< ]WoYenant llil'Prl P111Pn\ 'l'aiPliPrs dp· t'ilal.url', dt• I is;;agt'. <li' .cnnfrr·t i011 on
<Ir> l•laneltinll'lli: li•s laillt'." arlifit'if•IIPs (1\lill"l\l·ollt'. :-:hlllitly:•
nf ],.., rngnl!l'l':'> til' papiPr' nPtil'.
A1·l. !L I\ n·~· a pas lirtl r\'inlrJ·diJ'P lp lr·an:dl dt•s J;:aJ'rhaJHiisPs d ohjPis spr'•cifit'•s aux l" pf 2" dn l'nrlir·ll' q11í wr'ei•dt'. s'ib snnl. Prnhal11;s til' fp]]P .~111'11' qtl'il'l llP puis.;pnl M.rt•
JPanipnlr•s 1'11 l'otiiP.
()p nH'mr, lorsqun lrs mat'i'llanrlist•:-; nu nhjr>l." .sonl ÍJ'aJrs]lnt'i.r's do lcl!c façon qu'cn eonrs d1~ ronll' i!" n'nii•Ht pu ''In•
1'11 conlael avr•t•. \Ps nhjPis ~otlillr's. !Pt\1' lransil :'t I r'.:J.YI't's t11ll'
t'IJ't·,onscJ·ipt.ion IPr~r·ifnrialn r·onlaniÍIII'P tlf' dnil pa.~ 1'l1't' 1111
uh~la1·le i1 ll'tll' r•nl1·r;n dans !I' pay' <11' .dr•,.:línalinn.
:\1·!, 1ft. Lr·~ tnarr·h:uuli.'iPS f'!. oll_jf'ls spl'{'ifit'·.; n11:-.: I" rt
:l" dr· l'arl if'le t:l ntJ tmnhent pa~ sons l'applii•.at.ion drs mrs\11'''' ti•· Jll'tlitibilirll] iL l't>nl.r(•l', .~'íl 1'.~1 d(•nwnlrt·· i1 l':tll[Ul'ill'' f\11
pa~··, dt• tft>~tinaJion q11'il~ IJIIt· él1; f'~v~:·di!'•s r·inq .i•IIJI'S
:u:
IIII>ÍII~ 11\ :1ni !t• dt'•!JIJI · !1• l'!'•p idt''lll Íf' .
.\ri. !ti. Lt• JIHII]t• t•l t·,.,,t!,·llil 1!1• la ,,,~,inl'>•t·lion. ainsí
qu,. \t•.,.: Jll'tlf:t~tlt'·~ ir .t'JIIJilo~ 1'1' pt~t!!' a;;stll'f'l' la dt•.;lrlll'l iun tlp,.;
l':tf.'. rlt•.' Íll""t'IPs t·l t1r,; lllll'l"liqllt'>' ~flnl l'ix1;,; p:tl' l'aulo1·itt•
d11 pa.'-" dt• dt·sl inal íon. l:i'" 11pt'•ral íons d11i\ t•nl ,;li'" l'ajit'" tln
Jnanil\1'1' it 111' tlr'l.t~I'ÍOI'f'l' ]l's o\J,iP!s q11t> lt• IIIIIÍll ...; JIIL..;sib\1•. Lt~s
hanles. vieux l'hifl'ons. pan;,rnu•nts iufrell-:<. ]l:tpii'l'S t'l atill'P>'l
objrls de pcu de valeu!' pcuYrnt êlrc détruits par \e feu.
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Il appartient à chaque
tive au payement éventuel
de la désinfecLion ainsi que
dessus vi sés e f rir cr\1 e d rs

Éfat de nl.gler la question rela-

des dommageg-intrlrêts résnltant
de la riestrurtion des oh,icts ci-

r a I s, 1lcs i mectcs pf drs monsl iques.
Si, à l'ocrasion dcs mesJII'PR prisPs pour la dcstrnction
des rats, des inE.ectrs ri des m()ustiqiJCs il borcl dPs navirüs,
des taxes sont perr:nes par l'aulorité sanitaire, soit directemente, soit pàr l'intrrmt'diai"r d'nne soci6tt1 ou d'un particulier. !e taux de ces ta'\I'S doi! t·tre fixü pat' un tarife publié d'avance et ~~lr.bli do faron it CP qu'il ne puisse résultr1·
de l'ensemhle de son applirni'inn tlliP sourcn de IJünr'ficc J!OUI'
I'.Étát ou pour I'Admini~fration snnit.airr.
Art. 17. J.:.cs lctfrC''! d
eOI'I'Psponrtan~cs, imprimr\s, livres, ,jonrnaux, pr;piers 1.1'affaircs .ele. (nnn colllpris les r.olis
postanx) ne sont soumis h amune r,,,frirfion ni dPsinfection.
En cas de fiilvre ,iaJill<', ks eoli'-' pnsl811': nP scmt. sm•mis à aumme restridio11 11i <1hinfection.
Art. 18. Leil rw.lrehnndisr·~. nnivr>J't pa1· trrr" on par
rner, ne p?-uvcnt. ,~frr rPif'Hilrs hux f'ronf i,>rrs ou rl~mS· !Ps
ports .
.Les sculrs mesuJ'PS qu'il soit pel'ln!s dP 1H'rsrrir8 11 lenr
égard sont spéeifiécs dans IC's nrticlcs 1:l f't 1G ci-de~sus.
Toutefois, si dPS marr·hnwli:,rs. arri"3TJt par mrr rn Yrac
oq dans flps emhallar-:es dL'r"rturw;. onl étr, nrnrlan! la 1ravcrsl1r, conta.minés p:Jr ctrs rats rrr.oJmJ•s pr>sfeux ct si rllrs
ne peuvenf êlrr dr\sinfrr.t~~. lrt drqfrndion de,·. r::ermr·; pent
Nrc asS11réc par 1Pur mis" •·:1 •l•~!">t l''"'dnnf 11nr dnrrlp mn' ime de rlell' I'Pm:c~ines.
TI est Plltt•nrlu <TIIf' l':lJPl 1il·.:•l inn ti•· r·,.! I!' i.IPrnier•·· mecut'•'
ne rloit PnlrainPt' :liWnn dr'hi nom· IP nnviJ'P ni lle.:; ft''lis (";lrnor·dinair·r;:; r·r'.snllanf t!rr •':'·1':~'1' •~'rniJ'Ppúts dnns Jes norl~.
Arl. 1fl. T.o!'Sil''" rl··~ '''"l'~'''l'lili"I'S nnl 6h'- rl•':,infPd•'•·~,
par 8jlplie:d ion {]f'S f\l't•SCl'iplion~ l]p 1':~:·1 i· ]t• f:\. 1111 ,,·,jses <'1\
tli'pr'\t t"T"T1P1'!1 Í1'"· !'TI ' " I ' I J1 d" I r·nisi•'n'" :ilint'•:•. dP l':lt'l irõl>> ·i H,
lo fll'rtrn·ir'lnirn on ~on J'C'fll'r'~(':Jtant n Ir ;]r•n'f d:• J·r'cbmrl' do
l'HutoritP snn i f airr an i n n!'flf1n I' la rlr'.~infr•ct ion 011 !1~ clr'p.'!f,
rm rr>rtifilõ:1t inclionnnt Jrs Hl""''l',."' ]rri~rR.
Art. 20 La dr\~infrr.tinn d11 lin!!o s1lr. Lle~ hardrs. Vt~
fcnwnts pf, nhirr>ts qni fnnt. par·f i" r]" l~:Jr-:!1""" nn rnohiliPrs
(nbiC'd<; rl'in~fallation) nr·m·rn~nt. rl'nn" l'ir·ennscrintion [Pt'ritoriale eonlrtminéP n'r>st. rffpr•fw 1s rm'rn ra!' cir. pP,fe nn rto
ehnléra et genlrrnent lor~qur l'nrrl.nritr• oanilairr~ ]ps r·rmsidt\I'C
eomme cnntaminés.
Section lll -- Jfcsnre.~ dans

.\

z,•s

pm·ts r? f nu:r. (rn11tierrs fl,•

111

,•r

. r.Jas;;ifir•.atinn rhs n:wirrs

_·\ri. ?1. Est cnn~i•!r'''•' r':J111llll' i)rf.•r·l'' !t• nii\'Írl' IJIIi a la
peRIP. lc eholtl1·a 011 h fi,\""" .i:>•Jl\P :t hn"rl oq fJ\li · n rml!"'rnt.•~ 11n nn nl""'ir>rn·~ c·n~ •lr !'~'''Ir•. tlP rhnJé.l'n on rir fir\Yl'll
Jnill1" tlrpni'l 'ormt jnnr~.
Eflfp con~irlPr!\ rnrrP11fl .w•-n,,·f Ir nn'<·ir·<> à hor•r\ 1lnquel il
y a en drs M'l dP nr~ 1 r> rlr> pl,olrl,•a n11 rlP fil>vrp, .i::HmP nu momrmt. dn dr~nart ou pcndnn! In fr:l\'"T''" 1r. rn:1i"' aurun tn~ nnnveau depuis sept jours.

AC'r08 DO PODER EXECUTIVO

~31

Est; considere comme indemne, hien que venant. d'un pOL't
eonlaminé, le naviré qui n'a eu ni déces ni cas de peste, d"
dwtera ou de J'ieuc Jaune a Jwrd, ~;oil avanL le dépat·t, SLlit
l"~w!anL la Lra\erst;e, sui a11 momenl de l'at·rivée.
I; -- -

.\le~u 1'8:'

t:UilCCl'nanL la veste

.\1'1,. 2:2. Le~ navirc,.; in(ectés de JlCste sunl soumb an réginw ."ttivanl:
1" visile médicale·
les rnalades snt;l Úlillll~Üiatemenl débarqués el isolés;
:_;", IL·~ !JCJ'sonne~ qui onl étê en enntact avec les malades
•·l cull•:s que rautonté ~allilairl' tl upurl a t\1,c: t·aisons LIP eon;;idérer comme suwerLes c'OllL débarqués 8i pns.sible. .r;lles
peuvent .~tn_. soum bses soiL á l'obsenalion (i), soil á lu: :mrveillance (',;), soi1. it une ubservatinn suivie dP surveillance,
~ans l[LW la dttl'l;l~ Lolr<le Lk ce:i mesurcs pui~;,e 1\I~[J:J.-ic\úl.' t:inq
.imTJ'~, it duter dP l- arn v(~e.
H aparlicnL ú l'autol'ilt' ~anilaire du port d'appliquer
•:PII1: de tws mcsurcs qui !ui pnr·<Jit préf'érable selou la date
<111 deJ'ttil'l' eas, l'éLaL du ll<'~vir<' 1'1. l1~s possiiJililf'" locales;
Y'. !te liiu::e ,;ale, le-< effcts it usag1: et. les flhjcts de l'équipagl' (:3 i eL des pas:;agers qni, de l'avi;o; de rau[orilú sanilnirP,
"onL 1\0llsi<ll;r (:~ 1:omme contam in és, sont désinfectés;
5". !1·~ parl.it: :::riu naYit·t: q111'. ont •\ff\ habill\1\t)S par deil
pestcn-" uu qui. de l'~t\is de l'auLori11' sanilain!, ::onl. c.,n,idPt'''''" 1·1 "nmv r:011 truuin(·e;;, _Jloi \ rnt Mre d•1sinfn:lt;eR:
6°, la deslrlldion dos ráts du navires doiL ôtre dfel'Luée
avanl. ou aprós ll' dér:hargenwnt de~ la eargaison, en évitant
autanf. qtle possíhlc dc déLcSriol'Cl' les mardt:mrlises. les tôles
et le~' nwrhinr~~:. L'opération' rloit ~~tr•p failc le plus tôi. t~t ln
plu" rapiilPmrnl. JJO"~ihle f'L. 1•n tont r:a~. ne rloit pas <lnrer
pln~ r\1~ qu:-trm1tr-huil hcul'es _
f'r>ur· \e;;: na vires sn r lesL ~~eU e 11péra LiPn doi L sn faire lc
plu~ tõt possilJle avant le chargement.
,\ri.. 23. Le navires suspects de 1Jest': s'ml ~oumis aux
mosu t·e~ qn i ~ont inrl iqnés sous · Jes uuméros 1, 4, ~ et 6 de
l'rrrlidn 22.
En nutre, l'équipagP Pt. lrs; passagers peuvent, êtrc souJni.~ it llllC survcillancc qui ne Mpa~~era p1s cinq jours à datct· de l'ar!'ivée du navirc. 011 pr·nt, pendant lll mêmrl temps,
l'mpcehPr le dr\hrtl'f1Uement dt> l'r'qnipagf'. canf ]111111' raí<~ons
!lo service.

z<

Lt> mot «Ob'icnal.iom sir;ni fie:_ iso\ement r'es voyasoiL it bord d'up n:wire. soit dans un() sl<~tion sanit.aire,
a\'anl. qn'ilc n'oh!iennent la lihro prtl'iqne.
(::>: IP mot «~urvcillan~e» ~ir.-nifir qrH) lils .,-n;-at.:r'tlrs nn
~nn!. p~ls isol1;:<, qq'ils; ol1firmnrrü !out 1\e Hlilr lrr lil'l:l. P'"Üittue,
111ais ;;onL si:rn~''''s 11. l':o11tnrif,\ rlrms les 'li•:rr.~Ps lncalitrs oú
ils se l'l'illlenl. d soumi;~ :i 1111 l'·,~nnr·n ln•~di":tl POn~f:-tbt•lt lr111'
(1)

~eurs

dP ;:rrnf1;.
(::1) _ r,,c I<Jnl_ «CCJni~Jli'r·~ .~·:,rpliqne nnx nf't'SI!nnes qni font
1•11 rmt_ Í<11t ]Yl:·t i!J dr 1 'J!lUlJVIQ"C nn <lu Jlf'i'Sonnl'l "" ~·:1·vir.n dP_
hnrd. y rompn" l.rs. mait.rns_d'h1',tro1. go.P;IliiS. caferlji. p\c. Cest
,;t~t

dans ce "en~ qu'1l fant comprendrr re m0f chnqu'n fc•is qn'il
est employé dans la présente Convent ion.

;!C'l'OS DO PODER EXECUTIVCI

Art. 24, Les naYirm; inâemnt·.~ de ]H'sfr sont. 1tdmis à la
libT'P pral.ique imm•'dial•·. quPlJP qur .~uil la uatui'P de lrut·
]mlrnll'.
.
Le ~eul n\gime qtH' pPul prPs<'I'ÍI'f' it IPUI' ~ujel l'autoril,)
tht pol'f d'arl'iYÚ<' t•nn~i~l~· tlan~ l1·~ 1111'~111'"" .;:uiYaniPS:
l". vi~ilf' mt'dintll':
'.'". d1\~inf~>dion tltT ling-r• 'a\P, rle~ l'ffert~ :1 tt~agr\ cl: dt~s
:;.ttlrr·.~ ohjd~ dl' l'r'tptipa;:t• I' tlr~,.; paf'sagl'r". ntai:< 'r~u!P!lll~llt.
rians lt•s <·as uxcr~plionnPil""· l<>l'"ll'"' l'aul.oriLé sanilairl' a tlf'"
raisow' "P<'cialcs dr rToirf' it lf'UI' rnntaminat.ion:
3~. ~HllS Qll(~ la llH'St IIT jHI iSSf' t•IJ'P til•ip..flp Pll J'i'!! 1(' ~~~IH~J'a l1',
l'a11Lol'ilt\ sanil.airr· pt•ul sol!!lll'iil't' !f's navi1·n,.; \<'nanl
•l'un
pol'i. clllltanliné il tl!H' opt'ration uf'slinc\n it dt'truirP !e" rats
à bord, avant ou apres Ir déehargcnwnt de la cargaison. Cc!f 1\
opurafion doi!. r'IT'C faitr~ Jp plus i/li r>t. 11' plus rapidl'lll!'llt pn;;sihle Pl. rn l.oul cas. n1• doil pas dtTT'PI' pl11s df' Yingl--qwlit'P
}u•urr.s, r~n rlvitanl rl'r•ntra\·1'1' la eir·t·l!lnlinn dl'~ pa~sa~Pl':'l f'l.
liP 1'1'quipagP Pllit'f' Ir naYiT't' 1'\. la l.etTI' i'I'T'Illf' pf., anlmtf q111~
possibln. dt> d<'t!\T·iorrr Ir•,.; marrlranr.lisrs. Jns ltllrs Pt. Ies mar~hinrs. Pom· les navit·Ps ~~~~· !Psl. il sr~ra prucédr. >~'il y a lieu,
1t c·rlll' opt'rat.ion Jp plu~ !1\1 1'1 \1' plus rapilll'nH'nl pnssilJIP
pf; "11 lout ea,.;, aYant li' chargt'lllf'nl.
L'r'quipagf' cl lr~ passagf'r~ pPllVf'lll Mrt• snnmis ir 11\IC
SUt'\·ri\JlliH'I' q11i 111' cJr>pa~.Sf'I'U pas I'ÍIIIf ,itll!l'...; ir (~Oillflft'l' dl' \a
rlate oú r• navirl' r·~l pari i tlu 1''"'1 r·ottfaminr 1 • Ou IH' li I t~r::a
lrmrJTI, pPrHlant k 1llf~nw I f'lllJ•·. I'IIIPÜC'hel' IP dclhaT'illll'lllf'ITi
de l'riquipagr. sanf pnlll' raisoH" tlt• srrvicr.
L'aulrll'i!r; eonqH'il'nlr• du po1·1 t\'aiTÍ\'1;1' pr•11l
tnn.iolii'S
rrlt:Iamrr gont' srl'lncnt un Cf'rfif'ieal. rl11 ntédcP.in dn bnt·d. ~HT,
·à son tll~faut. dn capitainP. att('~fnnt qn'il n·~· a pa;; eu de cas
de pr•stP ,.;ur le navirc clrpnis Jp rJrlpart cl qn'nnP mnrtalíl~
insulile rJm; rats n·a pas r'lr'• t'rmsl;tir'r.
Arl. 25. LorsquP. s11r llll navil'l' indt•urú.l~. rk~ rat~ ou éle
reeonHIIS pl'stPttX apl't\~ PxanH'II haell•riolo~iquP. ou hit•n flUO
l'on ~~onslalc parmi er•,.; l'flll~f'III'S tlfH' 111ortalii.P insolitr, il y a
lit•u de fairc applirmtion dt•s Jlll'~lll'f'S Sllivanlcs:
J. Navires avt'l' 1·als ve,:'!t•nx:
a) Yisite mMiealP:

/J) lrs rals. doivenl ~~lrt• 1\1\frtlils aYanl ou aprt'>~ ]f' tlt'ehargPIIH'nl. ~lP la earg·aisnn. 1'11 ~··vilant anlanl que {l'os,;;iblP dn
rtétérinrer IPs marcltaTH.li~f's lf's lr)\1'" d lcs machines. L'opéralion doi!. í\IJ·p fairl' li' pl11s l1)l 1'1. Ir• p\11,.; rapidf'ml'nl pos~i
hle Pf, t~n Lo11l. cas, nl' pa~ dlii'PI' p\11s dr qtlfll'anfP huil hPurs.
Les vavires snrl e.sl subi.sspnf f'l'lit• "fii'I'Hiion \1' pl11;; túf. ef 11'
J•lns rapidemnnt. possiblr nt. 1'11 t ou f e a~. avant li:' ehargement:
, r) Jps parties riu navirP Pl lr·~ ohjl'ls quP l'autnrilé sanilaire locale juge êtro eontaminé.~ sunt désinfcetés;
d) les passagerg d l'r\qnipagf' [lf'UVI'ni M.1'r soumis il unf'
.sm;veillance flnnt la durr\n lH'· <loil. pa~ 1J1'passer eiuq .innr.;:
cnTttpfr\.s il flal'lir da la,dalr• d':tl'l'iYt'•r•.
.
·

IL

~a\·ire~

oú l'~t. cnn~lat•;" 11111' ll!lll'lalilr' insuliln dr;;;

rals:
u) Yi'dle ml-di!'alP:

. b) l'cxamon deR r·ats au p11inl dl' VIII' dr• la pesLe sera fait
autant cl aussi vite que possible;

ACTbS

no

Pot>tl\ EltMUTtVO

1C) si la uestruclion úcs re:;ls e::;t jugée
nécossairc, elle
aura lieu dans te~ conditions indiquées ci-des~m relativenwnt aux navircs avee rats pestcu:x;
d) ju!<qu'à ee qne touL suup~'On süil éeal'té, les passager.~
1·l l'(•quipage peuvenl. tdrP ;.;numis it une sut·vcillance dont. la
dnréP 111' t!<'·pa''""a pa~ l'itJ'I jol!t'' eomptt\~ it partir dt~ la dalc
d'ar·r·jy,;e.

c\ r(. :!li. JJ

"'I

l't'l'Oli1!11H!Hlt'• IJlll~ ]p, IIHYÍ!'(',.; SCIÍe!li. SIIUllJIS

pt'•t·iodiquP prat.iqu(•p :111 tlloin,; Ulll' foi~
tuus IP, ~ix moi,.;. L'antorité sauitairP du por!, nú la dónüi:<ation a t'•U• efl'e!'!t!l;e_ délivre au capitaine, il l'arnmleur ou à
son agent. loul!'s IPs fois que la demandp en Psl l'aitP, un
ePrlil'it•al cnnstatant. la dalfl de J'opt'rat ion. IP po1·l. oi1 PIIP a

11. la d(:mtis:llion

Jaile rt la techniquP cmployée.
11 e si reeommandé que 1rs aut{lri lé' "ani1.ai I'CS des porL-;
oú touchenf lcs navires qni pratiquenf la déraf.isa1.ion périodiquc~ ticnnent comptc dcs ccrtificats su,;visés. dam l'apprrdation dPs mcsm·es à prcndrr. nntamrnent m1 ce qui conel'l'll'' lt'" PI'P"<'ription tht 11. :J riu :!e alin<'a dt> l'arfir~•· ~L
,·.f.,~

Ar! ..:!i. Lt•s JHtYit'P;; in{el'lr'.1· t/,• r:/u;z,:m ·"""' ""iiiJii.~ a11
rr:ginu• sui\·anf.:
1", ,·i~ifP médic~ale:
_
''" ic)<; maladPs ~ont imJnédiatrmenl dt•bai'lJt!I!S e! isolét;;
:J". 1~·~ anft'l'~ prt·soniw~ JWiivrnt Nr·c~ c~gaiPmcnt. débai·lfl 11'"" d Sflll!ll isPs, à datPI' dP I 'art·iy,\p du naJv i r' I', à uru• nbf;l'l'Yalion oi1 :'J 111w sul'VPillanrP •lont la chn·,;e v:lr'inra•. "rlun
J't'·tat ,.;anilairP d11 navii'P Pl sP!o.n la dh1.P d11 dPrnirr· ea,.;. sans
'fHI!IYOir Jc;J,asspr· cinq ,ín11r"; il· la eondit.ion qtll\ c'!' dt;Jai IH\
~oit. pas dt'•passc;, l'autoritc~ sanitail'f' JH'Ut pt·oec;dl't' i1 l'I'XHiltl'll
]Ja,·t ,·,l·iolo~ iqut· daus la mcsu 1'1' lH;em;sairc:
i". !e linge sale. )ps pffets it nsage pf ·Jp~ ubjds de l'éqni~Jagn P( dPs pa~sagPrs qui df' l'avis di~ l'aut.oritl\ sanitairr du
por!. "ont ron:-:iclrn's eommn ecmtanlint\s, sont désinfeet.és;
:í", !Ps parliPs du navirP qui ont c'tt' habitPf's pai' lc>< maladPs altr•inh dP etwlôra 1111 qui ;;ont eonsicit\rr's par l'~lllforitr;
sanilairP r~onunP eont.aminr'cs. semi 'désinfeel.t'cs;
!i". lors·qun I'Pall potable emmaga.;;inéc it hnrtl ""' r~onsi
dérée eomme suspPete, ellc rsf dt;versl\r apt·t'1s ,Jésini'ec:t ion d
remplaeéc, s'il y a lieu, par une eau d1~ honnn qualilt;.
L':mtcrrilé snnifairo pPtlL in!.rrdirp lP dt'~veJ'SPI!ll'll! dans
IP:- I"ll !s dP l'ran de leRt (wat.er-hallast) si e!IP a ,;_fl~ Jllli>:l'"
dan,: 1111 po1·l. eon(n!~\inr'. it nwin,; qu'PII,. n'ait ,·,,,·, Jl!'c'•alahiP1111' nf rlr'!<infr>clée.
11 twnf ôi.J·p inll'l'dif de laiss,.r· s'r'cnn!PJ' ou dP .iPI Pr dan;;
!1..,: P'1l1X du wn·l r!f~' déjert.ions lnnnainc•s ainsi qUP IPs Paux
n;,irlu:tii'Ps dn nav.lrc>, it nwins dP dc'sinfl'c!.ion prt'alahl••.
1\1-L. ~8. Le>~ navir<!<; suspf'ds tü• M10lér11 ,.,lllf _s.,umi' aux
lllt)H'I'"~ qui 'nnt Jll't'Srri(Ps "'lllS IPs lllllrH'rns I. \. :i ,.f ü "''
r a rf iclt· 2i.
r:líquipagc• c•! I'" passagu·s Tlt'llVf'!l(. (drP SUllllli>' il llllf'.
~lii'VPillaneP qui n:• doit pas dépasser einq jou1·s ir date r rlP

l'arr·h·c•c· du 'lavirr, n est rccomrnand6 d'empêch(>J', pcndanf. la
m~··n~t· ft'lllfl~. IP rlébaJ;"quement de l'équipa~·f', ,:anf' nour T'aison~ dl' service.

·. A la condition que les mcw '·rs pr1\vue~ dans Palinéa prê-:
rédent ne soient pa'l aggravéef., l'autorité ~anitair1~ [leu!. proe(der it l'examen bactériolol:dllne dan,; la nw"m'e ntíCrf:saire.
L'autorité sanitaire peut. mtcrdirt• !e dévrrsemenf.. dan,.;
Ie,- ports. de t'eau r!e lest fwater-ballast: si lll!e a étt'~ puisú··
danf: un port conla111iné. 11 moins qtl'Plle nai1 ,;1 r; pr·éalahlemrnt désinfeotée. · ·
'
Art. 29. Les: navires indtnnn,~.~ de rlwlrrm sonl a1hnis à h
libr1~ JH'atiquc imméo.mte, qut:lle que ~oi:. la nalm·e dt:> leur
pat.entl'.
Le seul régime que puissr_• vresm·irP it lrur <:n.iel. l'aulo-rité dn port d'arrivée consisti• (]an" le,.; ll1f'Silre:-~ prrvues au'
nurnrros 1, 4 d 5 de l'articlc 27.
L'antorité sanita ire , '{leut inlerdire !c déYersemenl dau..;
les ports de l'eau de lest (\vater-balla ..:;tl .~i elle a M/~ puiséc
dans un port contaminé, à tuoin,.: qu:ene n·a i! ét é pn\alablf'-m<'nt dé?infectée.
L'équipsge et les passago·s peuvent êlre soumis, au point.
de vue de leu r état de santé, à tlll<' ~ut·veillance qui ne doi t
JJaS dépasscr cinq jours à rnmpfPr· dP ln dat(' nit Ir navirP 1'~1.
J)al'l i rlu port contam in é.
Jl Pst recomrnandé d'cm);tchcr. pundanL lP mtmw temp~.
].. rlébarquemcnt. de l'équipage, !'auf pour raisons de servicP.
L'autoríté cornpétente à11 nort d'àrrivée prut f.ou.lottl'!'l
n\chmer sou<:. serm:~nt. un cel'fifit~al. d11 médccin dtt hord, on
i1 tnn 1tMaut, d1.1 capilairw, uttr·!:!lrmt rtll'il n':v a pn." n11 tiP ri\.<;
do d10lérn lllH' IP nnvit·n dr•rn1iH rlf' d,;pmf.

Art. 30. J,es navirrs

in(t?rf,;~

r/"

(ji>P1't'

.iamtl' "nnt. sou-

tr.it-l au regime suivant:

i". visite médicale;
2•, les malades sont dél.:>al'quó,- Ll::m~ 11.t:,; comlitions lo~
nwttad à !'abri des piqüres des mou,!.iques, d dument isoles;
3•, les autres persnnne:; r,nuvent. MTP é~alement débarquées f'.t SUtHI\lSCS, it dater de l'alTÍV<ÍL', à UTIP oh<Cl'V:ltiOU OU
surv~'illancc qui nc dépas~cra rpas six ,jours:
4°. les navires doivent. mou i li C' r, an1 ant (j\W poi'siblt'. ;t
.?00 métres de la côte;
5°, si pos~>ible, il est procéd<\ it hord à rrxt.n·rnination de;;.
Pwustiques, avant lo déchargernent dcs marchandises. Si cela
n'<?!>t .pa~ po:;sible, ~••1 prendra toutes Jes mesures nécessaircs
afin c!'ôvif.er ouc 1:' personnel employé au déchargcment ntl
,c.it inf!'cté. Co porsonnel est. soumis à uni\ snrveillancc qui
ne peut pas Jt"passPr six jonrs. il r!at 1'1' du momC"nt ou il a
ce~sé de travalller 1t bord.

Art. 31.· Lcs suspectes de {it•n·~ ,irwne sonf. soumls aux
mesures qui sont. iwliquées sr,m:. 1Ps tliJm!;ros 1. 1 ct. r; de l'art ide r.récédent.
J<:n outrc, l't~quip:H(f' f'!. lrs pos~ngPrs pcuvent. être soumis à nne o;nrvcillance rmi r.n dépn;.;~pra pus si:ot jours à drrIC'r de !'arrivée du navire.
Art. 32. l.es na vires inrlem w·s de (ievre jaune sont
admis à la libre prntique imm•'diate, apres lu visite médicale
qn'elle que soit ·la na tu r€' de leu r patente.

latos bQ Pobm EXirotrrWo
Art. 33. Les mesures prévues dans les articles 30 et 31
tw eoncernent. que -les pays oü il existe des stegornya. Dans
les autres paiys elles sont appliquécs dans la mcsure jugée
néccss;üre par l'autnrité sani(;, ire.
F. -

Dispo3ilions cu1un: mcs aux trois nwlaLiics

Art. 34. L'autorifé cO!llJ:•:fcnte ticmlra eomptc, pom·
l'ar;vlical.ion dcs mesurcs indiq11ées dans les at'ticlPs 22 à 33,
de la pr{•scncc d'un rnédccin 1'!. d'appareils de !l<\sinfertion
(r'lm:cs) à bord dcs navircs d• s trois catégories susnwntion'lH~e~.

·

En ce qui conc•!I'IlC la pP~(,:), clle aura t\g-ard égalcnwnt à
l'i•Isf.a!lation à bord d'appareil.' de destruction des rat.s.
Lr,s autorit.és sanitaires ci·\S 1::tats auxquPls il conviPIIôrait dr, s'entcndre sur ce poinl. pourront dispenser de Ia vi-site rnédicala et d'autres· mcwres les navires indemnes qui
aurail?nt. à ·bord un mt\dccin ~pécialemcnt con11nissionné par
!Pur pays.
Art.. 35. llcs mt>surc~ srH1• ialt~il, noLarnmcuL •f)I)Ur cc qui
cnnrr•rJie le cltnléra, lexamcn hactériologique, pcuvent êtm
prescrifes à l'égard rle t.out naYirc offrant. de manvai~es cnndif.inns d'llygionc ou dr•s navir:'S cncornbrés.
Arl. 3fi. 'l'o11f. 11avirc qu; 111~ wut pa.s St) soullldtrc aux
par· !'autor i fé du port en n~rtu des sf.ipnlations t.k la pré:;cnt Conn·HI iou est libre Lle reprcndrc la
obli~-;af.imr~ irnpos{:c~
1/!Ct'.

Ti prut rV1·c aul!lrisé à déb::t·qucr srs rnarcllandises apres
qne los précaufions néccssairu. :mront éfé prises, à savoir:
1", isoJcmPnt du navirc, de ''équipage et dos passagers;
2", cn co qui euncerne l:! peste, demande de reuselgneIltCJI!s relatif'> à l'exist.cnce tl'ur1c mortalité insolite .panni
los ra',s;
3•, en 00 qui coneerne !e cltoléra, rcmplaecmPnf., par· t.mc
eau dt> bomw qualifé, de l'eau potahlo emmagasinée it l.Jurd,
lorsQtW ce!lc-ci cst eonsidérée commc suspecto.
I! peut. égalenwnf. 1\tre all[orist; 1t débarquer lcs fJaSf'agcrs
qui en font la demande, à l:t cc:nclifion que C()Ux-ci se sou-mettcnt aux nwsurcs prrscrifcs par l'autorif,; locale.

Art. 37. Lf!s nnvires cl'unn provnnancc contaminée qui
OJJt éttí l'nb.iet de liJesurcs sanif air·e~ appl iqués, d'une far;on
· suffisantc, d:ms un port apparfrnant à l'un rles pays cnnfructants. JIP i"llbir011t, pas une SH'• ·nd() fois ('f\~ lllrsures à leu r
anívf.r dans tm pun rHmve;w, qwJ celui-ci apparfienne Pn
r.on an mênHJ pays, à la r:ondition qu'il ne ,;e soit pt·oduit depu i.~
l·,rs auenn ;.ncidcnt cntrainant J'applieation dos IIII'S\ll't~s sanitairrs JH'ÚYllf'S ei-dessus et •Jil'ils n'aient pas Jait. r•scalc
dan;.; nn por·t cnntaminé.
N'Pst pa~ cnn;:;idéré com me a yant fait. escale dans nn pnrt
l'l navire qui, saus avoir ét.é en communieation avec la terrc
ferrnc, déharque c,~ulcment des passagers ct leurs bagage;;
ain•i quP la nwliP postale, on embarque seulement la malle
pco~laiiJ u11 dP,; pw<:::~gers, ,muniª ou !lOll de . bagagcs, ct qui
Leis de 1022- :Vol. n
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n'unl pus cumnmniqué avec CP. port ni avec Ullll cir~on::;eri.
pt.ion contaminéP. \:)'i! Et'agil de fiiwre jaune, lc mwn:c dmt
cn ou!rL', s'ê!rc lenu t•loigné t.ks côlcs autanl que posstblt) ct
au moins it :200 lllt'•trcc; I"'tll' tlllJH:-chPt' l'invasir,m des mousf iqttf's.
Ar!. :JH. L'aul.urift' du porf qui appliqtw des lllC'oiU!'<'S :-;anil ain~s dt'l ivrP an eapil a inc. i1 rarmateur ou à son ag-enl,
l.••nLPs il's fois que la dt•manút: Pll Pst fail, un CPrfificat spécifi::mf la na!ure tk<; llle"ut·e~ •·!. !e~ rahuns pilUt' lesqudtes
d!e,.; uni éLü appliquécs.
1\rl. :19. Lns pas>4a~PJ',.; nt'l'ÍY<·~~ par un navire it~f~clé ~ml.
la facullt\ dl' réclanii'J' dP l'aul.orit/· du pol'l. un cerilfJCaL mdiquanl la Jaln tk !rur· arriv(•r, d les nH·sun~~ auxquelles ils
nn1. éfé :-;ounli", ainsi que leun; bagagc,;.
Art. 110. Lcs b:1!eaux dP cabotage fnronl l'ob.icL d'un régim e spt\cial
t'tablir d'nu cntlllllllll acennt Prlln' lt·~ vays

u

inf.prcs,;t'•s.
Ar!. íl. L''" UouvcmeJnenls de~ J:;tats rivnaiw; d'u11c
Jnênw ntct· pPHVl'lll, en fPIHllll Clllll\ll P de lt•ur,; silualion:; spticialcs l'f. JlOUI' !"(mdrc plns dfieace d rnoins gtma11l e l'a[llPiicatwn dp,; nw~m·••s ~anllnirr,; pr(•Vtll'" par la Cmwenlion. conclm·p cn!n~ eux dcs aceorrl>~ parf i eu! it>t'>'.
Arl. í2. 11 c"l dt'~.~irahl" q\11' !e lllllllbl't' Llt•,.; porb IJLHII'V\I:l
d'unc organisalion Pl d'un nutillngP suffisants pont· l'l'CtWOÍI'
!Jll'~ soit ,.;on t'•tal. l'anilairt~. soit, p•ntt' chaquc
U\P'J !'impor! anel' du trai ifc
dt' la naviga1iPn. TllUll'l'ois. san~ pn'~.indiet~ dn dt·oil, qn'onl Jes (iouYcrnt•lllPllll' Úl' se metlrc 1'accord p<~nr organise1· d!'s slations sanitaircs cnmmune.~. ch~lquc paYti doit pnnrvnir au moins 1\Tl de;;

un navire, quP!
J::t.rtl, en raP!lllJ'I.

et

}lort:,: du litoral de chacune se,; nll'rs Ll•· l'dle organi,.;alion et
<I" cc outillagc.
En outro, il e:-;1. rcc1 IOHHanú(~ que tuu~ les g·t·ands pot'ls
dt! navigation maritime soi•·nt outillt~s dtJ tclle fa~:on qu'au ·
moins les navircf; i:1dcmnef' pui~stmt. y subir, de~ leur arrivéc. Jes nwsures :,:anitaires prcscritcs cL ne soienl pas cnVPyés, à ed rffct., à•ms un al!f.rt) port.
Le:-; Uouvf'rm·mcnls fcJ•t:nl connailre les porls qui sunt
ou\·cr!s chez 1mx aux prnvenanccs ue ports cuntarninés de
peste, de eholéra ou de fiúvn jamw ct. t•n paJ•tieulier, ecux
Ltni >4unt uuvert.~ aux navirc,.; infectt~s el. suspccts.

Ar!.· fl3. li cst. rceo1umandti que. dans lcs gl'ands )Jorts
de navigation lnaritime, il soil clallli:
o.) un ·,;et·vicc médica! régnl icr dn ]Jort Pi n1w survcilhmet• médicalc pennanPnle dr l't'lal. sanilait·t· des t;quipages
l'b (1c la populat.inn du vorl;
b) un mutél'iPl pom· IP lranspol'f. de.; maladc" ct des IIJt'aux ap1·oprit;s it lt•tll' i.""'''li•t·nl ain~i qu'à l'obet·valion dcs
}JP\','111111(';1 :-<\ISJIP.l'll';

1~)

in"lllllnf i"ns nl•t'l"-'.~:tit'P" ir llllP dl':->illf'l't~l.iun PrJ'iluhoml.oirt·s haelt;riologiqttl'.";
11) un >4PI'vit·.l' d'Pan polahlP non snsp('ele ir l'usag-e ilu
[1111'1 et l't\llplitml.ion d'un ,_y,·.(,~\IIIC' pt·t•snul.nut. tuui.P la sécu~
1·i) t'l posl:!ill u pour l'enluvclllcnl t.lc~ tléchet~ ct ordurcs. .

('IH't'

"'

!P~
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Art. 111. I! esL égali'IliCllL reenllllltaWié aux 'J:;tats enHLraclanl.s dl\ tenir cornptc, daus !e I raiLcmeuL à appliLtUer <;tUX
lll'L•venanccs u'un pay~, tlcs me:mr:es que cc uenuer a p_nseB
puur cnmbâlre le.s maladit•s iltfcetwuseB eL lHJUl' cu ewpechet'
1' expurlaliuu.
Secliun 1 V -- 1lksw·es aua~ frunliel'es ele tcr1·e ChclllÍIIs

tlc j'cl' -

Zunes {runtiercs -

Vovaaeurs __,

Vuics fluvia!us

Art. i;). li ne LluiL pas ülre éla!Jli de quarautaim·s lcr,.,.~II'L'.

(::;culc:;, lt•s personnL'S prt;seutant des symptõllles de peste,
de dwl!'1·a ou de l'ii•n·c jauue vcu vcut être rcteuues aux fronLieres.
Cc principc n'cxelut pus !c droit, puur chaque Ii:tat, de
lemwr au lJesuin une par Li e de sL'S fruutiercs.
Ar L. ·Hi. ll importe que lcs voyageurs ~oi<'nt soumis, au
puiut de vue de leur t\tat de santé, à une surveillancc de la
parL úu per~unncl dcs eht•niins de fcr.

ArL. 17. L'iuLervcntion mt'~uiralc se horue à une visite
vuyageurs el aux soins à tlonuer atiX Jualades. Si cette
vL:iiln se fait, ellc est cmniJim\ autant que possiblc, avcc la
\i ~ile douauF~rc, LI c maniere qLw les vuyageurs soicnt retcnus
in moins lungtemps possiiJle. Lcs pcrsonncs visiblmricnt indisp,J:sés wnt seulcs soumiscs ~t Llll cxaiiiCll méuical appro-

dn~

i' owl i .

1\rl. ·Í8. Des que lr•s vuyageurs \·cnant u'un cndroit consernut ani\·1~s à destinalion, il scraiL ue la plus haut6
ul.iliLt\ dn lt•s soumettr1.~ à une sllrveillamu qui nc devrait pas
dépasser, à compter do la dato du déparL ciutr jours s'il s'agit
rk peste ''Ll tle choléra rL :oix jonrs s'il s'agit de fiévrc jaune.j
[aJllint'~

Art. 1!). Lcs Gouvemements se n\srrvrnt !c uroit de vrcn-,
clru ue:o mcsurcs particuliercs à l't'gm·d du certaines catégorics

de vr·r;;onncs, notammcnt dcs boh!\miens ct des vagabonds,
awsi qun des hnigrants cL eles pcrsounes voyageant ou passant
la J'ronlierc var lroupcs.
Art. 50. Lcs voitures afl'ectées au transpor L tlcg voyagcurs
rln la ]JOste et tlcs IJagagcs nc peuvent êlro rctelllH~tl aux frunliiTCS.

S'il al'J'ive qu'une de ccs voiturcs soit contamin<'e ou ait
ot·eupt\e par 1m malark altPint de peste ou dt\ chol(>ra, elle
Sf'ra ddadH\e uu train Illllll' être désinfedéD Jc 11lu,.; tút possiblc.
li cn sera de mêmc pour lcs waguüs à marchancliscs ..

~~~,;

Art. fí1. Lr.s mcsm'PS eoncrmümt le passagc aux frondu pPrsonnpl rlcs ellemins de Íl'l' et do la poste sont du
J•t•osnrt tJ,.~ admin isl1'ali"ns in!f;rpss<'e~. Ellt•s !"O li t rnrnbinécs
d1• r:wtJJl it lll' pas f•nlra\'f'J' Ir sPrvicr.
!il•J'P.~

:\ri. !i'!.

~,,.

ro'•giPllH'!ll. d11 lral'ic-l'r'JJllii'l't: Pl. d1•s qnr:stions

inlJ(•I'I'IliPs it cr• tral'ir. ain.-oi q111' l'ad11ption d!•s mPsurt•;;; rxcc-

rthJJHII'Ii''' dn Slll'VPillancl'. rloivPnt Mre laiSSI;S à de:' atTangclJII'lllS ~IH;.rirux entre les :f;lals limitrophcs.,
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Art. 53. 11 appartient aux Gouvernements des Êtats riverains de régler, par des arraugements spéciaux, le régime
sanitaire des voies fluvialcs.

TlTRE ll.
Dispositions spéciales aux Pays d'Orient et d'Extrême-Orient.
"- ..
.Section 1 - Mesttres dans les pu1·ts contarninés au départ
des navires

Art. 54. Toute personne, y compris les gens de l'équipage,
prenant passagc a bord d'un navire, doit être, au momcnt de
l'embarquement, oxaminée inuividuellcmerlt, de jour, à torre,
pendaut lo teuijJS néccs~ail'l~, pal' un médicin délégué <IP l'autorité publique. L'autc•ri L(· ~oust !1:1 ire drmt reliJYc lc na vire
pcut assistcr à cclto visite.
.
Par dérogation it edtc st.ipulalion, à Alexandrie et
à Port-Sa:LJ; la vis ire 11H\1il:ale IJcul <t\ oir lieu à !Jord, quand
l'autorité sanitaire localc lc jugu utilt~, sous la réserve que les
passagers de 3" cla:;sc ne sct'OJit rllus cnsuitc autorisés à quittés le bord. Ccttc visite 111édicale pcut être faitc de nuit pour
1es passagers de i" et de 2' classes, mais non pour les passagers
de 3" classe.
Section 11 - JHcsures à l'ú(Jal'll rlcs navires ordinaires venant
de ports du no1·d contaminés et se prr!sentant à l'entrée
du Crznol de Svr:-:. 011. dons lrs 1J J1'ts éu1Jpficrzs.

Art. 55. Los na vires ord i 11:1 ires inrlernnes venant. d'un
port contaminé de peste ou de ehnlt'm d'Europe ou du bassin
de la l\iéditm-rmwc, et só JH't~sentant pour passer lc Canal do
Suez, obtiennent !e passagc rm qua rantain1~. Ils continuent
leu r traj ct cn' observa tion r! e cinq jours.
Art. [i(i. Lcs na vires orclinait'PS indemncs. r1ui veulenL
abordcr rm l~g~·pfJ>, peuvcnl s'arrr'!Pt' it Alexandrie ou à PortSaid, ou lrs passag-ers acl1!'~n'ront le IPmps rle l'observation cte
cinq jours, soit à hord. soit. dans mw station sanitaire, selon
la décision de l'antoritó sanitairo local c.
\
Art. ·57. Les mesttrP~ anxq11rlles seront sonmis lcs navires
in{éctés ct snspt!r;ts, venant rl'un JlOrt contaminé de TJCSLo ou
de choléra. d'Eurnpr ou dcs rivcs dr la 1\Tr"rlitorran•lr. rt désirant ahorder dans un de;;: port:; cl'J·:gypte on passer lo Canal
de Suez. seront cl(·tPr·nlinr'Ps par In Comcil sanitnim d'Ég-yptc.
conformémrnt anx slipnl:l.tion~ dn la prtlscntn Convcntion.
Los rcglcmnnls conten:111t ct·~ mcsnrcs clevront. pour de··
venir exécutoin's. être acceptés par les diversos Puissances
représentécs au Conseil: ils fixeront ln régime imposé aux navires, anx passagers ct anx marchandiscs ct devront être présentés dans le plus brcf délai possible ..
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Sl'ctiun IIJ -

MI'Sl/1'CS

dans la Mer nouge

A) Mcsures à v:garde dcs navircs ordinaires vcnant du Sud, se
Pl'l;sentant dnns ll's pol'(s de /f! Ml'r nnuae ou allrmt vers
lr1 1lf1;ditr•1'1'muYc.

Art. riR. Tnrl,;prndamnwnf. dt'S d ispnsi lions grlnt;rr~les qui
fonl 1'ol1.id iTt• la sPf'tion ITI du chapitrc 2 rln tit.re T, concernflnt. lr~ t'lassili~r~tion rt le régime dos navircs infect.és. suspects
011 indi'tlllli'S, ]l's prnseriplions sp,lrir~lPs. ronfenue" dans les
:ll'Lit•.Jps ei-flpl'l'.~ sonL applit·ahlr~ aux liaYÍI't's rll'flinaircs \·cnant
dti 8tH! 1'[. PnLrnpf. dnns \a 1\lrr Tiongc.
Arf. rí~l. Lt•s nr~\·irrs indcmnl's di'\Tnnt. aYtlÍI' cornrlété ou
aurnnf. ·it rompi<'•! rr. cn obsrrvation. rinq jours p!t~ins 11 ])arfir
dn Tllll!llf'llf rlt' lr1ur rirpart riu ricrnicr port confamintl.
lls aurnnf la fr~rnlté rlr, pnsscr le Canal rle SnPz en quamnlainc d rntrPt'rlnf dans la Mtlditrrranéc rn rnnlinuant l'ohsPrYalinn sn';rlill' rle cinq jours. Les navire~ ayant 1111 mrloecin
cf nne Mm·r, nr subirnnt pas la dr~infection aYant Jr, tr:msit cn
rpwJ>anfaiJw.
Ari. (iO. Lro naYirr~ snspects <;nnt traité5 d'nne fnr:rm rlifft;f'I'IIIn ~ui,·nnf qn'il" ont. ou flU'ils n'ont. 11:1~ f1 hr~rrl 1111 JJH~-
dPr·in f't 1111 apparril dr! nrsinfrctinn (éfUVC) •
n) LP~ nayirrs. ayant 1111 mérlrcin et un appareil de dés-"
inrN·tinn (élu\·Pi. rrmp1issant les rondition~ YOuluc~. sont
nclmis 1t passrr lP Canal r!P Snr.z cn q11arantainP rim1s lr~s eonflifinm.tln rl•glPmPnt pnnr lo transif.
h) Lrs aufrrs naYirrs snSpf'cts. n'ayant ni mrlrl"1~in ni apparl'il rlr rl,;sinfertion (rtuve). sont. avant d'êtrr admis
tranRif.rr r•n flUarnnfainr, rrtrm1es à Suez on anx Sonrees de
l\To"(sn penrlant lr tr~t1ps nr-cessnire p011r ex~cuter le!" mesures
de rlrlsinfrrf.inn prrsrritcs et. s'assurrr clr rr-taf. ~anifaire rln
navi1·e.
1

a

S'il s'agit d~ navires postaux on dr pnquehnt.s spPcialemrnt affrctés nn tran!lpnrt de!! voyngenrg. sans apparcil de
rlr1sinfrl'!inn (f.f11YP). mais áyant. 1111 médecin à hord. si l'autnrif,l loralP n l'asi=<urnnrr. nar 1111r. cnni=<btion nffirirllf'. que
lrs nwsnrf's rl'n~sninissPmf'nt d rlr riésinféct.ion nnt ,lf,é conwnnhlrmPnl nrr~tiqnfirR. soit au point. rlf' r!!';part. ~nit pPnrlrmf
ln tr;~vpr;;,~, .. lr pa~~fl/2"1' 011 q11arnnt:~inr: r:st rl'nccordr.
S'il s'n!2"it rlf' navir"R pn~fa11x o11 rlf' paqnehnfs spérialr:mf'nt :lffPrtr's :111 lrnnsport. rlrs vnvng-rmrs. snns anpnrril rle
rlrsinfrrtion lrii11Yr.). mais avant 1111 mérlcr,in 11 hnrr'l. !"i !e
rlPrniPr rns rle.. nf'!'h' n11 rln rllolrra rrmnntc 1t plm; r!P sepf jonrs
1'!. .si l'r;fnl sanitnirn rln nnvirr: cRt snf.isfnisnnt. la lihrc prnti0111' prnt. f.trp rlonnr.e 11 Snrz. lnrsrplP lf'S nnrnlinns ,.,lg-lrmrnf:lÍI'I'S snnt !Prminér.s.
Lnrsqn'nn ha!Pflli a 1m frajf'f inr'lrnmr: i·], mnins rlc !'lept
jnnr". lrs ]l.1ssngrrs à dPst.inafinn tl'l:·gvp!P i=<Õnt. rlrh;~rqw~s riam;
!111. ,q:lhli.s~."PlPnf r),;si,!!·nr; pnr ], r.nnsril rl';\)f':\fll!rlriP rt. isolr'·c prnrl:1nf le f~'mps nrrpss:~irl' pnnr romplriPr l'nll!'f'l'\":Jiinn
rlr rinq .i'"ll'". LP111' lin.!':r sr~l~ ri )f'llrs f'ffrfs i'! ns:l."!:l' snnt. r],l=:-infr•f'frls. Tl nrni\·pnf nlnrs In lihrP prafimiP.
T.Ps hr11r:lJI' r~vnnt 1111 traif'f inrlPinTli' rir mnins rle sept.
,ii'IJ-1rs "'· ilrmanrlant f!. nbtenir ln lihrr nrntiqtH1 r,n 'rtgynfe !'lont
rr·lr•nJI" rfans nn Mnhlis~rmPnf. cl<lsigné par lr f!nnsPil ri'Ale-
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xandric le trm11fl nécessairc pour romplt'tcr l'observation de
cinq jout'll; ils suhissent lc!'í ml'surcs rrglemcntnires concrrnant
lcs navii'cs snspects.
T:nrsque la prs[c ou IC1 t~holt'ra s'cst montré r~clusivcmenl
clans l'1'qnipag'', la cl1'sinfrc!inn nr porte qnc snr In lingc sair
de ccllji-ci. mais SUl' tout. cn lingc ~alP. ri ~'Mrnrl f.galrmrnt anx
po!'!r.s rl'llahi I ai íon do J'(•qú ipag1•.
Art. üt. Lcs naYirrs in{ectt1 .~ sr divisrnt rn navirrs avcc
médecin ct apparril dr. dl'sinfeetion (éluvr.) ct naYirr::: :::am1
mérlncin rt sans apparrn dP désmff'r!inn (f..tuve).
a) Les nayires sans mt'dirin ct sans appareil de désinfection (M.uvc) sont arr!'-f.tls aux S011rres de Mo]se ( 1): I e~. persnnncs préscnl.anf. drs sympU\mr::; de peste. nu de choléra
sont dtlbarrJnr1e ct isoléf's dan>1 un hôpifal. La dósinfeetion cst
J,r::ttiqu(•e r!' une façnn com piei r. Les autres passagers sont
débarqués ct isoJ1Is par groupe'-1 cqmpos1~es de personncs aussi
peu nombreuses qnP pnssiblr. rlr maniere que l'fmsemhlc nc
soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou lc
ehCJléra vcnait à se développer. Le linge sale, lcs objects h
usagc, lcs vêtements de l'üql!ipagP- ct. des passagers sonL (h\sinrcclég ainsi que !e navire.
I\ cst. bien cntenrlu qn'il nr s'ag-it. THl." rln rléchnrl!:cmrnt.
drs marchanrlisrs, mais srulrmrn I rlP la d(·~in frei inn rlc la
partio du navirr qui a nté infect.ér.
Lcs passager::; re::;trron pPndanl cinq jours dans un •établisscment d1\signé par Ir Consril ::;anitaire marítimo et quarantenaire d'Egypte. Lorsque les cus df' peste ou de choléra
remontcront à plnsieur::; jours. la rllJT'I~C rlr. l'isnlemcnt d'_l
dernier malaclr. Ainsi, lorsqne Jr rlPrnicr cas de pestr ou de
.cboléra se .srra lrrmin•' dPpnis ;;ix jnurs par la gurrison ou
1la mor!, ou que Ir. rlr.rnirr maladf' alll·a· (~Ir' isoln dcpnis si"l:
· I'observation sera de quatre jonrs; s'il ne s'est écoulé qu'un
.Japs dr cinq jours. l'nhsNvat.ion sPra rlr drux jonrs: s'il ne
s'est r\eoulrl qu'un laps de quatrc jours, l'observation sera dr
trois jours; s'il nc s'e::;t écoulé qn'un laps rlr quatre jour<:,
l'obsrrvat.ion srra rle qnat.rr jnnr.s: s'il ne s'cst. écm1lé qn'un
Iaps dr rlrnx jnnrs 011 rl'nn j11nr. l'nbsrrvation sm·a rir. cinq
'jourR.
.
b) Lr.s· navirm; avec médrcin nt. apparr.il de. désinfect.ion
'(l!tuve\ sont arrêtés aux Sources de ~Moise. J~e médecin du
bord rloit. d1\clarrr, sons srrmrnl.. qur.llrs sont lrs prrsonnrs h
bord préf'rntant. drs sympU\mr.s flp pr::;tr, de. r.hol1'ra. Cr.s malarlrs sont. r!P,barqnés ri, isnlr;s.
Apr(ls le rlébavqnPmcnt rlP rr::; maladcs Ir lin~r. sale rln
Trstr rlr.s passagrrs. qnf' l'an Lo ri!~ sanita irf' comidérr.ra
('ommr dangrrr.nx. nl 1lr 1',\qnipa:.rr snhirn la rl1lsinfrrtion ft
bnrd.
Lorsqur. la prste ou IP chol1\ra sr srra mont.r!! cxelusivrment dans l'équipage, la désiufcction du lingc no portcra q1w
snr In lini!:P sair dr. l'r1qnipa!:!'P f'l Ir linl!:r rlrs postes flp 1'0qnipagr.
(I) Lrs malarlPs snnl. nntant qur po:=:sihlP dr'harqq0s .am::
·!:-\utiJTr•,.;

de•

l\fni',;P; lP~ 1111ln·.~ JH'l <tlllllf'.~ JWIIYf'J11.

subil' l'ohsrr-

\·al inn dans nnr slatinn dr;~i:.\·11''~' pat' Ir nonsril sat1itairr marilimP f't quarnntainr d'h!:·ptt• (la·tnrPt, 1h' pilotes).

Le médecin du bord doit, indi·qucr anssi, !;CJtls serínent, la
partie ou le compartime'nt du navire et la section de l'hôpital
dam; lrsqnels lP. ou lcs maladt>s nnt. é!.é framportr)o;. Il doif:
flrclarP.r r>galcment, sons sermenf. qnellci: sont. lcs pcrsonne;:;
qni nnt tílt; cn rapport. avcc le pr~üiftírt~ ou Ir r-holériquc depu i~ la prcmierr manifestafion rlt> la malade, soit. par dcs
ennl.arls rlirl'cls, soit par rles contacts avl'r rll's objcts qui
pourraiPnl Mre ronlaminés. Ccs ;.;rnlN; prrsnnnr.~ sPrnnt r.on;;irlért;c;; conmw ;.:usprr-tos.
La parti f' nu \0 comparl iment. du naviri' 1'1 la Sl'rtinn ric
l'ht'ipital dano. lesqnels lo on lcs malades anront t'•fl\ t.ranspor11;.~. scront. eomplet.Pmrn t. rlésinfre!tís. On rntrnll par «parti e
rln nayirr~ la cahine dn maladr. les cabinr~ attcnantcs, h~
c.nuloir dos cos cabines, lc pont, les parfirs rln pont snr lrsfJilf'lJ()s Ir nn lrs malarlrs anraiPnt. st\journt;.
S'il ();;t impossiblc. dP désinfrelcr la pari ir ou Ir comparfiment. du navirl' qui a t;lé occupé par 11'.~ twrsnnnl's al.tl'intl's
tll' lWsll' ou rir cho!t\T'U, :;uns rlt\harqul'r lrs J\f'rsonnrs rléelart;l's suspectrs, crs pl'!'sonnos Sl'ront ou plai',;I'S snr \ll1 aulrt•
naYire spt'cialemrnt affrelt\ à. Cl'l. nsagl', 011 dt;hm•qnf.l's rt. lo~''~'" dans l'f\tahlissPment sanif.airl', sani'! cnntact avl'r lrs malatlrs. lr~quel;; doivcnt êtrc placr~s duns .l'ht•pi1al.
La rlurf\c dfl ce séjonr snr lc navirr on r, !erre pour la
Mo.inf()ction srra aussi r.nnrtc qnA po~sihln ct n'exct\rlnrn pas
Yingt.-qnatrc hcures.
Lr'l suspeet.s subiront. soit snr lcur bâtimrnt. soit snr le
navirr affccté à cet. usage, une observation dont la dnrée
varicra suivant lcs cas c! dans les termcs prévus an :-!;~ aliné::\
rln paragraphe (n) •
Lo trmps pris par le!'l opf\rat.ions rr::rlrmcnlairi'S PSt compris dans la rlurée fi() l'o'bsrrvation.
Lc pas::;agr en quaranlain·~ peu t. êfrl' arcnrdé avant. l'cxpirat.ion dcs dti,lai_s indiqmís ci-dessns, si l'anlorif.t; sanitair~
Ir jngc possible. TI scra, en fon t cas. aecordt> lorsquc la
Msinfrction aura Mé accomplir. si le navirr ahanrlnnnc, outro
i"I'S maladl't'l, l.~s per>mnnrs indiqnf.r~ ci-drssus commr «sus-·
pcct.cs~.

Un ét.nvr plMér sur un ponf.on pruf. vrnir accost.er le
na viro prmr renrlrn plns rapirlm:: ll's opt'rat.iom (]() dt'sinfccl ion.
;Lc;; navirc.s infec!Rs rlemandartt à oblcn ir la libre pratiqnr. cn Êgyptc sont retPnU!', ame 8ources tJe ~oise .tinq jiurs:
ils c;ubissent, rn onti·e. les mêmcs mesuref;: qur rclles ndoJllt)Cf;: ptlllT lcs 1 avires infcct(•s arrivant rm Europc.
B)

Ml"~urn~ à l't}gard rlrR navirrfl orrlinnaire~ vrnant. rlc
conlnminr~s rh1 Tll"rl.inz. Pll lrmps rll' pt,IPrinag·p

porfq

Art. ();?. A l'r\poqnr dn pelr.rina/;-e tln la Mecque, si la
JWsl () nu Ir rholt\ra sth;it an Ht>rljaz. Jrs naYirrs provcnant rln
Tlodjaz ou rir lnntc nutri' part.ie dn la ri\11' arabiqnP tlc la
1\ll'r Rnu~'l', sans y ayoir l'mharqnt; rlr~ pt'>lrrin'> n11 masses
ana]op:UI'S ri Qll i n'onf pas Pll n borrl. rlurnnt. la fTU\'PI'fll;e,
d'accidl'nl suspl'c!. sont plart;s dans la eal1\gorir dos navires
ortlinairrs susprcls. Ils snnl soumis anx mr~\ll'l's prt;Yrnliyr.s
rt au traitrmrnt impo~és ft ccs n:wirrs.
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· S'.ils sorit à destinaUon rln l'Égypte. ils subissent, dans un
Plabli!'!f'rrnent sanitaire déf'ignli par !e Con::;r,il sanitaire marit.imo Pt quarantonairr. unr nhservation de cinq j,our~. à
compfrw de la dato du rlépal't.. ponr le rholt'·m cornmP pour Ia
pesl.o. lls sont soumis, f'n ont.rr, it fontes Ics mesures prcscritrs ponr !Ps hateaux suspecls (rlésinfrction, etc.) et ne sont
admis à la llhre IlT'atique qn'apres visite mt~dicale favorable.
Il e~t entendu que si les navires. durant Ia traversée, ont
eu des aocidt>nts suspects. l'ohsrrvation sera ~nbir anx Sources de l\lo'j~() Pt sora rl0 cinq j11111'~. qn'il <agis.'<f' rlf' JH•st" <lll
de cholérn.
SC'ctinn ll' Omanisatinn rir' Tn .~1/l'tJf'ilTnnrf' et dr~ Tn drsin{f'f'lion i'l Suf':. r•t nu.r Suurtf'S dl' Jlf,,'isr?

Art. 63. La visitp mérlicnle prévue par Ire; rÃglemenl.s est
fnif.e pour chaqur navire arriYrlni. it SuPz Prll' un ou plusienr~
méder,ins de la sf.ation: Pllr e~t faitP rir ,ionr pour Je~ prove.
nances rlcs por!~ roniaminf.~ fio pP~Ie ou rle r,hoh~ra. Elle peuf
avoir Iieu, mflme dP nnit. snr co~ navirP~ qni s11 prf.sentent
pour transifrr lo r,anal, s'ils ~ont. ~~rlairós il la lumiêrn élrctriqne, Pt toutf'~ Jes fois qnP l'antnrifé sanitaire lncale ;1
l'a~suranrr ·quo I rs r,onrlitions rl'(•r!airaJ:m snn f sn ffisaJJI cs.
Arf. ôL T.f's mr:der,ins de la stafion riP Sinnz sont an
nomhrn rlf' sppt, an moins, nn mr'decin Pn clwf, ~ix titulairPo.
Ils rlnivrnt. Mrr ponrYus r\'nn rliphimr rMmlir!' ~t. rhoiRis de
préférrncr nnnni le~ mérlrrins n~'ant. faif. df\s Mnrlrs spr'irin!Ps
pratlqnPs d'f.pirJ:émiolng-ip pf. dP harfPrio!n;rif'. I!cr Ronf nommflR par Ir Ministre dr l'Tnlerirmr. sur la pr,>spntat.ion rln Conseil sanHairo maritimP pf qnaranlf'nairr d'Égypto. Ils reeoivrnt. un traitemcnt qni. rle hnit. mil!P franrs, pent s'lilnvor
prog-rrssivl'ment. à rlonw millr franco pnnr Jpo six médrcino.
ct. de rlonw milln à. qninzP mille franrs 11onr !f' mér!Prin rn
chf'f.
~~ !e servir-e médica! était. Pncorr insnffisant. on nurad,
feeonrs ame mf.dreins rln la marlnP rlrs rliffrrrnts Éfats: rr<;
mf.dectns serairnt. plarr~s sons l':mtorih~ rln mr\rlecin rn chnf
rle la stafion SRnilaire.
Art. 65. Un corps rlr garrle~ sanitaires AR!. char;:-rl d'a~
Rllrllr la snrvrillnncf\ Pt l'exécntlon dN; mp~nres de prophy11\XÍP. nppliqnlirs rlans In Cannl dr Snrz. h I'MnblissemPnt dr~
Sonrcr,s dP .Mo"ise et à To r.
Art. 66. Oe corps comprenrl rlix gardes.
TI P"t recrut.é parmi les anciPns sons-offirif'rs rlcs arm~•'S
et. marinec; enropléennes Pt f.~rpytiennes.
Les gardes Ront nommr\s, apres que lcnr compétrnce a
été constatfle par IP ConsPil. dnnl'l )ps fnrmPs prr\vnf''l à I'artiele 1'1 rln r!Pocrf't. khflrlivial rln 1\1 .Tnin 1893.
Art. 07. Les gardes sont diviséo 1"11 rlrmx r,!assel'l:
la ire classfl comprPnrl qunfrP p-arffrs;
la 2o comprPnd ~ix g-arrlP'I.
Art. 68, La solde annnrll<' a!low~P anx g-arrlr;; rst pnnr:
la 1 r o r,! asso, de f 60 l. 1'\g-. à 200 l. óg.;
la 2e classe, de .120 I. ég-. à Hi8 I. é~.:
aveo nugmentation progrossive .iusqu'à cr> que le maximum soit atteint..
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.
Art. 69. LeR gardes sont invcstis dn c.aractere d'agent'!
de la forre publique, avcc droil. de réquisition cn cas d'infract.ion anx reglements sanilaircs.
Il!'; sont -placécs gonR lcs ordrr~ immr\r)inf~ rl11 dirrct.eu-r
de l'nffirc rlc Sucz on do Tor.
Sectinn Y -

Passoqe

('Jl

qum·anfainc dn Crmal rlr: Sucz

Arf. 70. L'antnrilé sanitairr rlc Surz accnrrlr• Ir pasRal!•~
rn rtnnrantnino. 1Le Gonscil cn est immérliat.rmonl infnrmó. ·
.nans !Ps cas dntltr>ux, la décisinn cst priso par le Conseil.
Art. 71. D?\~ qnc l'auforisation prévuc à l'art.iclc précéornL rst accorflr'o. tm f.élr\gqnnme 11st r>xprlrJif' 11. l'nnloritrt
(]rl~i~nr\c par rhaqnr> P11issanrc. L'Pxpéilitinn 1!11 f,\](.é'T~mm"
c,;l. f a i to anx I' r ais du na viro.
,\rt. 7:?. Chaqne Puif;;;;ancn 1lrJictera r!"" dispnsitinns prínalr>s ronlrc lr>s hfdinwnts .qui, abandonnanl. \c pare"nr·s indiqlll1 par lc rapitaino. aborclrraient. inrlfrmont. nn d"s pnrLs dn
trrritrdrr rlr rrtfr Puissanrr. SPrmlt ••xr.rnlé" Ir•." r:n riB for·co
majl'tlrn rt. dr• rrlarhe forr,r111.
·
Art. 7:-J. Lors de l'arraisonncment, lr> capit.aine 11st tenu
dP rl<;elarr•r s'il a à son hnrd r!es r~quiprs rio chauffenrs inclig-i\nos nu de st•rvileurs it gagPs qnrkllTFJtws, nnn innils sm·
lo rr'•IP d'r\q11ipag-e nu In rogisLrc tt eet nsage.
L11s qnr~l inn~ suivanl.rs sont. nof.ammrnt. posé1•s anx eapifainrs dP ln11S lc~ navirr•s s11 pr•\~rntant i1 SrlPZ. yrnant dn
R1rd. Jls y rripnnrlcnl sous scrmrnt:
« \vrz-YIIIB drs anxiliaires: chanffcurs on nutro:; gcnR dfl
nnn insrrifs sur !e rôle rle 1'ôqnipag11 ou snr lo registro sp0rial? Qn ~1111 rsf. lenr nat.innnlit(;? -Cú los r~Yrz--vnr1s omha rqn ris?»
~r1·vief'.

LPs m6d"rins sanit.airrs dnivent. s'nssnrrr de la prPsence
ele cPs anxiliairl1!'; et s'ils enn8latenl. qu'il y a dos manqnants
panni cux. rliPrr.lwr avrc soin !rs cansps rlo l'ahscnce.
ArL n. Un officier sanitaire et deux gardes sanitaircs
monfrnt ;, hor'd.
Tis doivent accompagner !e navire juson'à Port-Sa'id. n~
ont. pour 111issinn· d'rrnpôchrr !es enmmnnir-r~tinns nt rlr• veillrr
á l' rxr;eul.ion df's nH'Snrr:s prrserilrs pcnila•il la lr;IYf'l'SI~i'
dn Canal.
.
ArL 75. Tnut. emharrJUcmnnt on -drharqnrnwnf. rt. tnut
tr'ansbordenwnt. rlf' pa~sai!'PI'~ ou d11 marchanrlisP~ srml intf'rdits pcndant !e parcours dn Canal de Snez n. Port-Sa'id. Tontefois, los vnyagcnrs peuvent s'embarqucr n Port-Sairl rn qtm:_
rantain11.
Art. 7ô. Lcs navicr~ lransifant rn qnaranfairw rlni\·(•ni
cffr•cfner Ir narenm's <le s;nrz á Port-f:h>'iil ~:1ns lr:li':l'"''.
En ca~ rl'r\chouap;e on rio gar;~;.m indispr)nsr~.hl;•, 1··~ opr;ratinns nr\epso;airr., 'ont cffr<'fur;cs par Ir l)('l';:.II111Tl"l tlr1 h•11·d. Pl1
r;vif:nü fnute r·~>mrnunieatinn aYPC IP f>i'I'Sonnr'i ri•• 1:1 CIIIIIJl:lnic riu Cnnal rir' Suoz.
Art. 77. Les transporLs de troupc~ pnr' lla!Pairx suspecls
ou infectés tr'ansitant en qunrantaine snn tcnns -dr) f r·avcrsPr
lc Canal seulement de jour. S'ils doivent séjourncr rl~ nuit.
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dans le :Canal, ils prrmncnt lrur monillagr, au Jac Tim~ah ou
f!ans Ir grand lac .
•t\rt.. 78. I.e.stationnemPn!. rlr<: navirP:.: franç;ifanf rm quarantaine rst. intcrrlit dans Ir port de Pori-.Sa'irl, <:auf rlan!'J los
cas prr'ivus aux :u ii1:Jrs 71í. alinra ?. rf 7!1.
Los npr'ratirms df' ravifarllrnwnf .rlnivrnf f>frr prat.iquro~
nvrc lrs mnyrm; clu hnrd.
Les ehargrurs nn f.nutrs antros pnrsonnes. qni scraient
montés à bord, sont isolés sur ]p pnnf.nn qnarantenairP. Lcurs
vêtcments y snbisscnt la désinfrdion rég-lrmentairc.
Art. 79. Lorsqn'il r;;t indispPnsabi.c, pnnr lrs navircs
frans:tant. Pn •quaranfainc. rlr prrndrr rln charhon ii Por'l-Sa'irl
ccs navires {loivC'nt f'Xr;cntrr Cf'Ur oprlrafion dans un cn~
droit offrant lrs garant.irs nécrs>:airrs rl'i"olrmrnt rt rlf' S\1!'veillailN~ ~anitairr. qui ~Na indiqu~ par Ir Cons0il sanitairc.
Pour lrs navires h bord rlesqurls unr ~urveillancr cfficacc
rlf' cr.ttr opéraf inn f'." f pns~ihlr P!. m'1 fout. rnntart avcc lrs gcns
riu hord prmt. êfrf' r'vitr1• Ir eharhnnnagr par Ir.~ Oll\TÍPr~ du
pnrt rst antoris(o, La nnif. Ir liPn rl'npr1J'alion rloit Nrr rlcJairrí
tl la lumi<'rf' r11Pcf ri.Cftlf'.
Art. ~0. Lr~ pilot.s. ]p,; riiPelrir.irn~. lc~ agcnts rlr la r.ompagnir rf ]pc; garrlPf'l sanilairp;; .~ont rlr1pnsf.s i1. Pnri-SaYrl. hors
tlu port. Pntrr IPS jpb\ps' rt dr li1 cnndnif~ ·dirrctrmpnf. au
ponton rlfl quarantainf'. nú Jcnrs Yr~fcnwnls ~nbissrnf. la rlrlsinfrefinn lnrsrtn'rllP rst jngrlr nécrs~nirr.
Arf. 81. Lm:; navirrs rle gncrrc ci-aprrs rlPirr•minrs br~né
ficirnt, JIO!Tr Ir pas;::ng-r dn r.anal df' •Snrz. rlrs rlispositinns suivantrs:
Tis seront rRconmls indr.mnrs par l'antnrif.rl quarantrmaire
~ur la productinn d'un cPrtifir.af
émanant. rlrs mrldPcin.~ clu
hord. conlrf'signr" par ]f' •r.nmmanrlanf rt affirmanl sons
'

~rrnwnt:

a) qn'il n'y a eu it borrl, soit au momrnt rlu d!\part, snit
prnrlant. la travf'rs~r. aucun ras rir pestr nu {]r. chnJrlra:
b) qu'unc visitr minutiml"P dr. tnufp;;; lrs pPrsnnnPs cxistant à hord, sans Pxception, a r1té paRRr1c moino;; rir dnuz~
heur'rs avant l'arrivér dans Ir pnrt. r1g:'l·ptiPn rt. qn'rollr n'a rf.vriJr aucun cas de crs maladics.
Ces navires .<:onl. cxempls de la visitP mr>,dicalc rol rr.coivent, immr'rlia!enwnt. I ihrr prat.iqnP. à. la rondi tion qn'ils aicnt
romp!Mrl. à partir dr lrnr drlnarf. rln r!Prnirr pnl'f ronlaminr', ·
11l1P p(.riorlr rir cinq jonr~ piPins.
CPUX rir crs navirP~ qui n'ont. pas complr>Jr la prriorle
Pxig(.r, pruvf'nf transit.er Ic r.anal cn qnaranf ainf' sans subir la
vi;dtr mrldiP-alr. pourYu I'Jil'il.~ prnduissrnt 10 snsriif rrrlifirnf.
;, l'anfoJ'ifr'; qnaranfrnairr.
J.'aufnritrl quaranfrnairf' a nr"·anmnin;; !P rh'oif rir fairP
prati.rrucr, pnr :;rc; agrnfs. la vi~ite mr1rliralr il bnrcl clC's naYÍJ'f'~ rir ,!.!;urrrr fnnf;:: Ire; foi,; f!ll'rllf' Jp jngf' nrlcpssairc.
Lrs navirPs rlf' ).;IH'l'l'l'. "''~IH'r·l~ 011 illff'l'fr'•s, srronf .~nll
llli~ 311'(: reg]Pillf'llfS P11 VigurliT'.
Ne sont. con<;ídért~rs cnmrnr navirc:> r]p gncnc f!UP lf's
nnitr''l rlr comhat. Lrs batraux-l.ransport~. IP~ navirf's-hllpitaux rnfrrnt dan~ la r.aU•gnrir 1iPs naviJ'rs nrrlinaíres.
'
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Art.- 82. J,c Conscil sanitairc. maritime ct quaranli'"naire d'Egyptc rst autorisi• á org:mi.~rr !c transit. dn tr•rritoiJ'c, f.gypt.iPn, par voie fCITr'c, dcs mallrslf posl alrs pt, rlr•s
passagers oNiinaires venant rl~ pays contaminf.Fl dan~ drs trins
quarantrnairr~, sous lr•s ronrlilions
d1qrrmint•P~
dans l'nnnrxr J.
Sr'l'l inn l"T -

fl,:rtimc snnilnirc npplil'nblr: nu r,(Jl(e Jli'1'Si(JU"

Ar!. S:L La ri•glcmrnlation sanilaire fr11r rJU'Pilc rst institurr par les artirlcs dr la présrntP tCOnYention scra appliqurP, rn rc r]ni conccrne les navires p1'nr•lrant dans Jp Golfp
]'r•I'.'-'ÍqnP, par IPs antoril.!'s sanifairr~ riPs porl" rl'arriyrP.
'Cr!IP réglcmentaf.ion c~! soumisr. sous Ir rappOI'L rir. la
clas<1ificalinn des navirPs ainsi que dn r1;gimr iJ lrnr fairr•
subir dans 11' C:o!fP PPrsiqur>, aux lroi.~ d•<:i'I'Yi'S :;ni\·an!Ps:
1'·, la snr'vcillancc dPs pa~sagm·s rt rlc l'équipagP scra
fonjrmt'S rcmplacl'c par unf. ob~crYation rle mt~nw rln r1'P;
?". IPS naxirns indt•mni'S 111' pntlrront y rPC'I'\'Oir lil1l'i~ prafiqnn qtt":1 la condition d'avoir l'illllpiPI<\ r·int{ jnnr.~ piPins
11 pnrf ir rlu momcnt de IPits di'pat·t. rJn dPrnirr porl rnnlamitH';
:l", nn cc .qui roncet'nP les navires suspre1~. lif" d(•lai rln
cinq .ionrs pour l'obsrrvatíon de !'PquipagP el. dns rwssagnr>l
comptora à partir riu moment. nit il n'cxi~IP plt1~ 111' cns dP
rwsln i li\ di' I'IÍnl(•t'a i\ lwrd.

TlTRE III
Di!lpositions spéciales aux pelertnages
f:HA PTTHE
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Ar!. 8 'l. L r~ dispositions do l'art.iclP ;; 'r rln til ri' TT sont.
applicablrs aux pcrsonncs et objcrts à destination dn Hrdjaz
nu l'Iratk-Arahi Pt qni rloivPnt l•lrP nmlmrqnr•s i\ horrl rl'nn
navirn à pelcrins, alnrs mêmP que lc port d'emhnrqnPmPnl. nP
Sl'!'ait pas conl.amint' dn JWRI.n 1111 rir chnl<'ra.
Art.. 85. Lorsqn'il cxist.n des r as dr pnsiP nu dl' rllOlí'J'a
clans !P porl. l'Pmbarqncment. ne se fail, à hnnl di•,; JHlvirPs a.
pt'>IPrins r]u'apri•s •qtw les per;:;onnrs rhmiPs ''11 ~1'11\IJWS nnt
~·,1(• sonmisrs it une obsrrvn1.ion pt•rnwllanl rlp s'asstll'l'l' qtt'
an1~1mP rl'clles n'cst. at.teinte rlr la pcsl r ou dn eholi'ra.
11 Pst entondu rJUfl. pom· Pxr'cul Pr I' CI I.P nwsm·P. ehat1\1P
GouvPJ'nrmPnt. fll'l\1. frn ir rnmpl P dPs r. i J'l'llllSI ant'i'S i'l pnss i·ldlifl's loca!Ps .
.\rt. S<i. Lrs l1t'>lr~rins snnl. [rnus. ;;;i IP~ i'Íl'rilll~lance~ !oea!Ps IP pPrnwlft•nt, rln .in~lifiPI. drs n1r1yPn~ slrieiPIIII'lli n(•rr•ssnir•·s ponr arromplir 11' p(•IPJ'illa;.!P sp(t·ialf'llli'JII 1!11 hilll'l
d' :illt• I' I' I 1'1' lt \1 11'.
Arl. 81. Lr~ navirrs it vapPnr sonl ornl"' ailmis il 1'ai1'n
11' transpor!. .rlps pl:lrrins atl long I'Olll'S. í:l' I r·:nt'fi'H'\ 1'~1 inIPrdit aux anlri·~ batraux.

Art. 88. Lcs navirrs :t relerins faisant Ie cabota"'e destinPs aux t.T'ansports rl11 rnmfE' rlnr0f' rlitc: «voynges at~ cnhotagc» c:ont. ::;nnruis nnx prf'sr.ripfions wmff'llUf'c:; rlrrns lf' Reglrmf'nt ::;pf.ri:lfll npnlir:1hlf' 011 p~\]f'rin~~f' dn Hrrljrrz íJili <:era
puhlir~ flnT' !f' f::onsril rlr s~.nlf. rl0 f:nnsfnnlinoplf', rnnfn!'liH'nwnt. ~n' nt·in[)Íflf'" rldirfr~::; dnns ln rr~~"f'TifP f::nnYf'n!ion.
:\rf. R9. N'f',;f p~s rnnsirlr~rr~ rnmmP nnYir.: i1 n<'•lf'rins r.:lui qni. nntrc se<: pnsc:agrT'<: nrrlin~irPs. p~rmi l.:flnelc: rwnvent NrP rnmpris ]f'<: r<'•lrrin~ rlrs [)]nc;,,~" snr~~rir•tti'PS. rmhat·nne rlc'< ]Ji>lrrins r)p In rlrrni,\rp r·bs "'· <'11 prnpnrl Í1111 JJIIIÍJJdt·n
d'nn pPlrrin nar rPnf lnnnr~nx dP .iflll:!f' hrnf<'.
Arf. 90. 'T'nnt nrtYirr ;, pi•lrrins sr lrmrvnnl dans !l's f'nlJX
nttnmnn11s doi!. sr ronformrr anx prrsrriptions rnnfrmlf'S rlan.;;
lrs Reglrmrnt sprrinl npnlienhl.: nn p.-.Jrrina.!rr rln Hrrl.inz íJHi
srrn pnhlitl rnr lr Gonsf'il dr snnf(• rlr f:nnsf.nnf.inop!f'. rnnrnrml"mrnf aux prinriprs rflirf<~!'l flnns ]a flT'rl.srnfr f:onvcnfion.
Art.. 91. LP rnnifainr rs!Jrnn rlr nnyrr ln fntnlitf' rlrs ta~
:xr::; s:mitairrs r:xigihlrs r]f'S pdrrins. 'Ellrc: doivrnf Mrr r~nnl
prisrs rlan::; Ir pri:x rln hillrt..
\ri.. !l~. Anf.ant íJllf' fnire sr fl"llL ]0s pr\)rrins íJllÍ rlrharqurnt. dan!'l lr.s c:bfionc: snnitnir.:~ 1111 dniYent rwoir rnlre enx
nnctm crmtru~t. snr lrs pnint~ rlf1 rlrlharnnrmrnt.
·Lr~ pblerinc: rlrlhnríJn6c: doivrnf fif~'r rl"narfic: n:1 cnmprmrnt r>n g-roup~ ansc:i prn nnmhrPanx qur posc:ihlr>.
TI rst. nfirrc:<:airf' rir lrnr fnnrnil' nnr' honnr f':\11 pntahlc.
c:oit íJU'nn In fronve ,;nr phrr. Qnif qn'n!l l'nhtirmw nat• rii'Ullr~t.ion.
'
,..,
Art. 93. T,orrp1'il y n rlf1 ln prsfe ou rln r,hnlfira :111 Hrrljnz,
le<: vivrrc; rmporfrl~ pnr rs p!,lrrin' <:nnf rlrltrnifs si l'nnfnr'ifé
lr .ing-r nr"re~<:airc.
f:HAPITnF. TT.

Ar!. 91. T.r naYirr rlnit pnnynir ln~rr 1"" ni\lf'T'in~ rlan~
!'rnfrrponf.
F.n rlrhorc: rle l'firmipngr, lr nnvirr rioit. fnm·nir 1 rhnqne
indivirln. qnf'l fTllP f'Oit <:on 1\r.;f', nn~' c;nrfncr :~e 1 m. !íO :>nrrfi<:,
11'rst-n-rlirr fô nirrl~ rnrrrls nnç:-lai"'. """" 1mr. hnnf.r111' rl'rntrrpnnt. ri',.,nviron 1 m. RO.
Ponr le<; navirrs rrni font Ir rnhotnr.:r. eh~Hmr p~lrrin rloit
rlispo.ser rl'nn r<:parr rl'a11 moin~ :' mMrrc: rlr> lnr!"r1Tr rlanc: lll
lnnr.: dr<: plnf<:-horrl.'l dn navir11.
Art.. 9fí. nf] r.h:wnr rritf. rln n:lVirr. Slll' )p nnnf. rlnit fitrn
rrl<:f'rvrl nn Pnrlrnit rlr;rnhrl 1l Tn vnr Pl ponrv11 r]'mJ(' pr:mpr h
main. dr> mnnil'>r11 1t 1'nurnir rlf' l'rnn rir mr~r ponr lrs he<:oin~
rlf'Q pr\lf'rin<:. Fn )oral rl<' f'rffp nrdnrr rlnit. t>IT'C f'Xrln<:ivrmrn!
nffpf'frl flf!X fpmmrs .
.\ri.. 9ô. T.r l1~YÍ"<' rlnif. idr<' fJfllll'V1'. onf.rrs lE'~ lieux
f\'nic:anccs à Jusage rle l'r\rrnipn,c-r, rlc lat.rincs ?t effrt déeau
on nonrwws d'un robind flan<: la proportion d'au moins nne
latrhw p<l\lr chnrync ~cn!ninc rir' nrrsonnes embarqnées.
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De:; lalrines doivent être affectées exclusivemenL aux
femrnes.
Des leux d'aisanccs m' rtoivent pas exisler dans lcs enLt·cponts ni dans la cale .
. \rL. 07. Lc navire cloit êt!'c muni de deux locaux affectés ~~ la cuisinc personl!c:ll() des pelerins. 11 est interdit aux
pelcrins de lairo du feu ailleurs, notummen~ sur le pont.
Art.. \Jtl. Des lovaux tl'infirmcric offrant rk lJJII ll'.)S conditions de srcnrité e! rk salubrit.é doivent êtrc an logement
des malades.
Jls ~c,·ont disposés de maniere à pouvoir isoler, d'apres lo
genro de lllalallic, lc'< personnes atteintes d'affections transmissibles.
L'infirmerie doit pouvoir recevoir au rnrlirh ri p. 100 de''
pcicrins cmbarqués à raison de 3 mel.res earrés par lül<).
Art. !lO. Chaquc nu vire doit avo ir à IJord Jes médicamc'nl..,, lés Jésiul'<:clanl.s et les ohjccts nécessairc::; anx soin;:;
des mala de,;. I.cs reglmnent;:; faits pour ce genre de na vire~
par dwquc GoiLvcrnement doivenl déterminer la 1mture eL la
qtwtdifé des médicaments (1). Lcs soins et Jes rrn11\dcs snnt.
(111: ntis gratll i f <·ment aux pi~lcrins.
1\rl.. I 011. Chaque navH·e cmharquant des pelcrins doi L
avoir it !J<,t·d llll médeciiL rt;gulierement diplômé e! cummis·''ionnr\ par le I ;"nver JJernent du !Jays auquel !e navire apparlicnl. 'Ht par lc Gouvrruement du port ou le navirc prend des
pelerins. U n secoml rnédecin doit être cmbarqué fies que lo
nPmbre des pelcrins portés par le nuvire dépasc;e mil! c.
"\!'L. 1!11. Le capitaine est tenn de fairc apposer à bord,
dan::: IIII ''ndroit. appnrcnt ct accessiblc aux intfiresst'is, des
affiches rédigées dane; Jes pl'incipales langue;; dos pays habités
par lr:s pelcrins à enümrqucr, et indiquant:
1", la desLinaLion du navire;
~ , le prix des billets;
3", la ration journalicre en cau et cn vivres allouée á
chaquc pclerin;
1.", !e tarif eles vivres non compris dans la ration journalii~re et. dcvant êtrc payés à part.
0

Art. l 0'2. Lcs gt os bagages rles pelerin,; sonL enregistrés.
numórutés et placés dans la cale. Les pelerins ne peuvent
gantcr· avce eux que leR ohjecls ~I ricterncnt néceEs::tires. Les
regkJJII:lll s fait!:' lJOlll' ~es navirr•s pai' cl1aqll:l Gonvernement
cn dt':lcl'll!Íilt:n' la nalure, !a quaulilé et les dimenswns .
. \rt.. tn:l. Lcs prescriptions du chapitre I, du chapitre II
i.~L·dillllS I, 11 ..t UI), ainsi que du chapitre HI dn présenL
Útrc. "t'l'"" :tl'lielt<•p,.;, suus la forme tl'tm rt:glement, tians la
langÚp, de la. natinnalilé du navirc ainsi que dans lcs priru.apaks langues dcs pays ltabités par lcs pC!erins i1 cmbarquer.
en t!ll <'ndroit. appa!Tnt eL acccssible, sm· chaque ponl ct cn-·
ncp,)JÜ de loul, 11avÍ!e Ll'ültsportant des pclerins.
(1) ll co;t dé~1rable que chaquc navi1·:: 'oil muni des
prü1cipaux agenls d'unmumsatipn {sé rum a ui ir)esteux, vaccil\
j,ie Haffkine, etc.).
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M~:sw·,·s ii. J;;'C!Uirc at·ant Te drpart .

. . .\ri. 101. Lc ear;iluinc ott, it defauf. tlu ~apitailw. !e !H'••Jli'Jdall'l' 1111 l'agc•nL d1• !111:1. navi1·c it P•~lerin,.; l'!'t. tentt dt~ dérlari'J' it J'autoril1\ eot<lpMenk dn por! dP rh;p:-u-t ~on mlt•Jtlion
d'l'llilJarquet· des JH\I,~rin,.;, a11 moin,; trois jl•urs avJnl !e dé-Ilal'l. Dans !Ps 'IJIII'h d'esealt•, lc eapilaine ou, ü dcfaul do
capita i lll', li' [Jf'IIIJI'i{·l a i I'C 1111 !'agi' li I de tout. na vi r c it p;•lel'in>~
I'SI. ti•Jlll dn f:üre t'l'i{l' mümo d<;claration douw hcurc~ avant
lr• d1;part du navire. Ct•lt.e dóelarati'ln doi{. indique1· !1~ jou1~
pr,•.iel0 Jllllll' !t• dt;ptu·l e! la desl inal ion dn na vire.
Ar!. JO!í. A la suit•• dl' la dt\daraLioll prn~eript•• par
l'al'liele rm\e1;tlPnl, l':uiiori!l; <~ompt'L<'ntc fait pi·oet'der, aux
frai;.; du enpitainc. it l'in.'-'pcetion el au inc.-'tl!'agc rlt: navirc.
J.'anloril•; consulaii'I' donl rl'11\yp In navirr, peu:. assisf.l!l' ü
eclle inspcel ion.

11 ps! !Jf'neédt; sPtllc'n,Uilf. à l'inspection si Je eapilaine
PsL dt\iit potu·vu d'.tln cel'l.ifieal de rnesm·agc délivré pai~
l'uuluritú compéL·~nlc de Ron vays, á moins qu'il n'y ait
soupt:uu que le douUHJeilt ne r1'ponrle plus it J'(•tal acl nt·l dJt
navire. (f)
_\rt. 106. L'attlllrité Cll!llp({cnlP nr, prrmct I e dt\{Jal t u'nu
navit·e it pelPrins qn·apr(•s s'(o!rc a~surée:
a) IJIH' lc navir,• a u,; llli>' 1'11 Na!. rk pr•npri::>lé pal'faito
cl, an lJc;.;oin, d1~sin1'Prlr;
l1) qnt) lc navir·p rsl. m1 Nat. d'entr•·urendre IP voyagc
!":.111.·.' dangPr, qn'il nst hien 1;qu ipt\ hicn aménag·~. bien ar5eé,
potlJ'Vtt rl'un nomLrn snffisant d'Pmbareat.inns, qu'iJ, ne
<:untiCJH'Ilt. J'ien à bnn! lilli soil un puisse devenir mtisihl·c à
la sanlt'· 1111 i't la séem·il(• des passagcrs, lJIIC le pont I!St en
bois ou cn fpr recouvert d1• bois;
c) qu'il exist à h111·rl, 1.'11 stJs de l'ap{1J'11Vi;;immemrnl. de
l'équipage ct. cnnvenablernent arriméf', des vivres ainsi que
<lu combustible, lc tout de b<Jmw qualité ct en quantité suffif'ant ponr t.ous les velerins ct J)lllll' toute la llnréc déclaréc
du vuyage;
rl) que l'eau IHllahle em!Jarqnée est de bonne qualité et
a une origine à !'abri de tont enntamination; qu'ellc existe en
quantité seffisantc; qu':i bord IP~ rescrvoirs d'eau pntahlc
sunt à !'abri ele tunl. souillurc et. fermés de sorte que la distribuf.ion de l'eau ne pu i:::se se faire qne par I e~ rohinets ou
1es pompes. Les appareils de dislribution dits <stu;nirs» sont
abso!ument intcrdits:
( l) L'antlll'il (:• comp(,tenf P c;;;t achwllcmcnt: duns le~ In(Ie" anglaisps un fOIH'I ionnairn (of{irr:l') dt\sig-né à ent f'ffeL
par In Gouve!'llenH'n1. local (.IVafivr possrn(J~r Shi.ps Art, 188i,
ar!. 7): - rlans Jps Indes lll;crlandaist'~. IP malt.re du port;
en Tnrquie, l'atJI.IJJ'it(\ >:anitairP: -- nn Autdclw-Hongrie,
l'autnrité dn port; - en llalie, le eapitaine de port; - en
Franee, en Tnnisie et r:11 Espagne, l'autnrilé sanitaire; - en

E'gypt, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc.. _ . ,
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e) qnc !e navire pussede 1111 apvareil dislillaloi!·e prmvant
prutluire une quantité d'cau de 5 litres a11 moiJlS, par tete
et par jour, pou1· toulc• pcrsonne embarquél', y cumpris l'équipagc;
f) qlll' Ir! IUlVÍI'(~ ru,..;sr'JJe une étuvc à tlédinfcetion donL la.
~~~curilr; Pl l'Pf'fieaeil•i ;un·unt r;lr; constat(:e,.; J.J:ll' raulorité sanitairc rlt1 pnl'! d'cmharqur:HH'nl. tles pclerin~:
q) qttr• l'r;quipage l't>lllp!'end un llWUer~ill diplr)nu; d comuti:i,.;ionnr; (:!'! ~nit par In (:ot!VCI'IH'llll'llf d11 pays :wquel lo
uavire apparlienf, soit pat· !e GouverncmcnL du port ou lc
IHtVÍl'C lll'l'IH! des IJr'>ferin:-., l'l QlW Je llUVÍI'C po;.;,,'>dr~ de,.; Jllédieallll'llf~, IP lrnil rTnfnrnH~mcnt aux artick-.; 9\l d 100;
h) qliL' lP i)lllll du 1:avire e~l. dógag·é rJn lou!r:s man:haudisl'" d objels rlneombranb;
i) que ]ps rlispo:-;ilion~ dn navii'I' snnt. lr•lil''; r:w· ir',; nwf<\11'1'" fll'L'SL'I'ile" pa t' la SPclion Ill r i-apri•,..; pr•n vr~n L Nre l'Xéeutécs.
Art. 1(1/. Lr· r~avilainc nc peut partit· qll'aulanl qu'il a
rn main,.;;
1", 1101~ li.,fe vi"l-P par l'antorilr; eompMenle d imliqtwnt
lt' non1, In ~r·xn PL h nnnllJI'l~ II)Lal dcs IJ•\Ierins tpl"il psl. ·aul'l-·
risé il rmhal'qltl'l';
2". 11ne palt•ntc d~.; sunlr~ eon~latant le JJom, la nalionalilé
f'f. rn f onnagP dn nann•, !c num du eapitaine, celui du médccin. le nmnhre r•xad dt•s pr•r.;nnnt~s clllharqw;t:" (•;qnipag-n,
P•~lCI ins et auiJ'Ps pm;~agcrs), la nal.m·c de la r·argaisou, lo
fi pu du •lépart.
L'autorilr' compétente indique StJr la patcnt<l ~i le dtifft•o
rt;glemenl.aii·e dPs prlrrins est altcint ou non. et. rlans· !e cas
oü i! nP lc serait pas. !e nombrc complémcntairc tles passagers
f!llP le navire cst autorisé à cmbarquer dans i~'" escales subf'équentco'.
Scclinn JJI- JJ,•stu·es ,1 }JJ'endt·e JJCtlllant lu. lraverstfc.
A1·t. 108. Le ponf. doit, penrlant la Lraversérl, rester dé-~
gagé cfps ohjrts cnc0mbrants: il doit i'!trc rr\srrvr' jour ct nuit
::tlJX pcrsonnP.~ cmln~rquéc.~ ef mis graluite111cnl it !r•ut· rlispo~it.inn.

Art. 109. Chaque jour. lr~s entreponb doivent ôtro
ncUoyés a,vPe soin rt frnltr;s au o:ablc se~. avec lequel ('ll
mélangc de,.; rlésinfcetanls, pemlant qnc les pelerins sont sm~
I" pont.
A!'l. 11fl. Lo>: lat.rines destinécs aux passagm·s, ::tussi bien
que cellcs de l'équipagr, doivcnt ôtre tenues proprcment,
nettoyérs el drSsinfectC:•es trois fois par jour.
Art. 111. Les cxcrrSlions ct déjections des pcrsuuw•s pré;·,pnf.ant. dPs ;;ympflnnes t.lc peste ou de r hólera rloivPnl. Mr·e recueill!cs dans d('s vas1•s eontenant une soluf.illll dr\sinfeclantc.l.t's vasns sunt vidés dan:=; les latrines, qui doivent ôtre rigourr~n~r!JJH!liL rJ,;sinf('ctéos apres l'haque prnjcdimt de: JHaLiercs.;
.. ,
(21 Exceplion

pas

est faite pom les GouycmemenLs qui n'ont
.,

cftl médccins c.ommissionnés.

Art. 112. Les objets de lilcrie, les tupis, les vêtom~nt~
qüi ont ôlé en contact aver\ lcs maladcs visés duns l'artlcle
préeridcnl, doive11 t êtro i mmédiatement désinfect0.s. L'observaliuu do eeltc regle est spécialemcnt reconuuandée pour Jr~;;
vêleillenLs tlcs pcrsonnes qui U!JPI"'lcheuL ces malatles, ct qui
unL p11 t~Lr·o ::;ouillés.
Ceux dcs objets ci-tlessus qui n'ont pas de valcur· doivení,
ülrc, .suit jell:i'> à Ia mer, si lo uavire n'o~L !JUS tluns un port ni
1d.an" un eunal. suiL déleuits par le feu. Les autres dDivent,
êtrc porlr!~ it 1'<\Lnn'. da!ls de,; .-;ar·.-; impel'llléablr·s Javé., ~~V<'e
Ullf: :;:olulirJn d{:s infeelanf ~~.
"\ rt. 11:L Les loeanx oceupés par les maladcs, vi sé~ dan~
l'm·l iclr• !JI:l, doivent êtrc rigom·cLL:mmcnt désinfectés.
Art.. :114. Lc navires à pelerins sont obligatoircmcnt SiJilrnis à dos opérations de désinfeetio!l {'fJilformes aux reglcments
eu vigueur Hlr la maliere dan~ Ic pays douL ils portent !e
paYi llou .
• \rt. llG. L1 rruaulil é d'ea11 I'olablc misc c!Iaque jPur·
grafuiii'l!IC'nf. i1 la di~JW~ition dt• clwque !Jt•lerin, que! que ?coit
brJn ;,~". dnif. 1'-l.rc d'au IIJ<oins ;, Jiii'i''i .
.\ri.. HG. S'il y a d<)ri[r~ 'lll' la qualiLé de l'eau potahi'·J
on '·111' Ia possibililé Lle sa t'.olllaminatiou, suiL ü son ori:.dne,

soif. au coms du Lrajl'i. l'n:w ctoi 1• (\trc bouillic ou sléri!isée
autrcmcut ct lo capilainP L''' temt de Ia rejcter it la mer au
Jil'emier purt dn reUclit~ oi1 il lrli i'~L pos.-;ilJlc de s'cn proenri~;·
de ;w:illt•ut·e.

Ar!. 117. Lc mt•dicin visilP il'." ptdei·ins. sÓigne Ies maladP.~

ct n·illr: :1 Ci' qur:, :\ bord. IL>." ri,;,:!cs de l'hygilmc soicnt
li cloit Iwfamiiii'IIL:

ob•;ervéc~.

1", s'as,t!1'0!' f! IH' ]Ps Yi\'l'cs di.' f ribur!s an'\ pelcrlns sonl
de bomw qual i I1•, que le11r quunlil r; cst confot'Juc aux eu:wge!llcn[:.; pris. qu'ils ~oul i'"ll\'eiJabklll<'nt pn~parés;
2", s'aswrcr que• lo~ Jl!'l'~('riplioll.s de rartit:lc 1 Hí rel~'tlif
à la àistrilmtion de l'r:au snnl 11hsr•nr':c~s;
:l", .•'i! y a d<lufn 8!11' la qr1ali'ó rll' I'eau poLaiJle, rappelcr )Jar t'crif au t:apitainc lt•s pi'r'"i'I'ipfious Llr: l'artiele 11G:
4", :,;'assurr>t' ipw lc navin· i'~i 111:unlenu en MaL cort~lant
de pt·opret!\ d :-<IJ(•eiali'llll~llL 1[111~ !<·~ lat.rines sunt nctto:vl'·c·'i
e~>n1'ot·m(:IIJe!lr. HIIX pre~i·r·iptinns dn J'arlicln :I!G;
G", s'a5surt•t· qtw Jes Ir,sctw~nt..; des pelerins sont maintenus salubres. eL que, Pn ea.-; do nmladie lransmi,ssible. la
dé~.infection est f a i te confonnémnnl aux artir.Ies 113 et 11.1;
u'', tcnir un jnm·nal (/,, fonq lc~ illl\iclents ~anitaires iHll'Vf'nu:o. au cours du \ oya~e c L pn:''L'II h·t' c c jourual à l'ant.m·ite
compélcute .du JlOI'L d"aniYéL·.
Al't. 118. Lrs fii'I'~onnr~s i'IIargt~r~.-; di• sr,iguct· los rnaJa;!l·~
aUeints do ])este ou dn el!nl0m·t"'ll\i'flf sr•u!Ps p(métrer a1t~
pré.' d'eux ct. nP doiYcnL <IYflit· aiii:llft c<ma!el aYer; los autr'!S
]JCL:.:.<l1Jilt·~

t~lllh~U''illt'~t~S .

•\rt. 11\J. E11 ea" di• d,'q·i·-; srH'\ i'IIU rwnd:lllL la traversr\!J,
le CUJJitaiJlf' '1 'it J!Wl!Limmcr ]r). d1\e·:~~ i'llq.face du no.m sue la
visée par l"aut<Jrilt': du [lflrt dr~ d(parl. c1, en outro, inserir<.)
sur tón livre de IJord !c uom de l:t personnc décc\oéc, son ftge,
sa lH'''Vr)uanc•J, Ia cause ·présuméo de la rnort d'aprcs le eertificut du rnédec:in ct la date clu déce~._
'
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En cas de déce~ par maladiC transmissible, le cadavr;o,
préalablemcnt envcloppé d'w1 suaire imprégnó tl'tiiW su!uUt>ll
désmJcctante, doi L êlm .ieti:\ it Ia m~r .'
Art. 120. Lf\ Ulilif.ainP doit vciller à Cf\ que toules le.:i
opr\rations !Jl'''J>liylactii!UC'i exécut.é~_·s pcndaant lo voyage
~oienl imcritt•s sut· lo livre de bord. Ce livre est présentéS
par !ui à l'autorité compétente du port t:.l'arrivée.
Dans chaque vort de rolãche Ie capitaine doit faire visí'l'
par l'autorit.é compétento la liste dressée en cxécution LI~.
l'arlicle 107.
,
JJans le cas (lü un pêlerin est débarqué en cout's de
vuyap-e, lo capitaiilc' doit mentionner sur cettc listo de dc;bnr-quement eu face du nom du pelerin.
En c as d'l\mbarquement. les oer;;onnes eml.mrlluées doivent être mention'1ées sur cette liste conformément à I';lrlicle 107 précité et. préalablement au visa nomcau que j,_,iL
r.ppo~er l'autorité compélcnte.
Art. 121. La patente délivrée au port de dépatt ne duit
changée au cour·s du voyage.
Elle est. visée par l'autorit.é sanitaire de chaque purt do
relúe!Je. Cclla-ci y inscrit:
1", lc
non>bre des passagers débarqués ou embat·qué.;
dans co port;
2". los incit:.lents survenus em mer et touchant à la .,;anté
ou à· la vi e des personnes embarquées;
3°, I'état sanitaire du port de relâche.

pas

f' Ire

S!!ctwn IV A -

Mesures a p1·endre a l'an·ivéc des pelcrins dans
la illcr Rouge

Ilégimc sanitaire applicablc aux navires à pelerins musulmans venant. d'un port contaminé et allant du Sud
vers Ic Hcdjaz.
•

Art. 12:2. L e.:; naavires à pelerins venant du Sud et se r~n
dan! au Hcdjaz doivent, au préalable. faire escale à la staUon
sanifaire de Camaran, ct sont soumis au régime fixé par ~e;;
arLicles 123 à 125.
Art. 123. Lcs na vires reconnus indemnes apres visite
médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivanf cs sont terminées:
.
Les pelerins sont débarqués; ils prennnent une douclw!avagc ou nn bain de mer; Ieur ling-c sale, Ia partio de !enrs
efJet;;: lt nsagc ct lc lem·e bagages qui peut. être suspect.c,
d'aprés J·appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinff~
r:ft'F: la durr'r rln r,rs opératinm. en y r,nmprenant Ir rléhar!JHe:ll<~nl, P l"•·nthanpll'lllf'llf, 111) dnil. l'a;; dt\pas"t'r qua•·:u•lr;IH'.Hl'r~.

lmil
~(liJSI

'~111/''

,!,.

011 ~IISJlf'f'!.
fH;Sil' f>ll de el~<d•~ra n·I'~L
Pl'llU;mf. C(\,; OjH\I'atiOllS. j,.-, Pl\)o'!'ÍIIS f>P!'Ii!ll. l'i\I'Jllf::ll·iJIIIllédialcmenl. ct lo navin'. :-p di1·igcra vers In Hr!: 1iaz.

Si aneun cas av•'n'.
a f{;

[>(lul' la peste, los prcscriptions de l'article :.?<Í c/. de l'artic!P 2G sout appliquées en ce qui concernc lcs rats pouvant
.~() 1rouvRr à bnrd des. na vires.
+
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Art..

1~~.

Les na vires

.~IISJlCds, ~~

IJord ,jesquel:'i il y a Cli

r-as de rwsle ou de eholt;ra an ·moment. du clépart., mai;;
atH':In t~a~ nou\.·eau de ]H'Sf1: ou r! e elwl,;ra <lepuis ~"]\!. .inurs,
~ont. fraif(>~ tl1• l<1 mauii~rn "uinmf,.:.

J.cs pi:lt•J'ins ~u11f. d(·llarqtlf~~; ils pn:lllll'l\1 une dt"ld:•··;1aYagc~ ou ua hain "'' !111'1'; it'lll' lin:;'' s:dP, la pari il' de h•tJ;·s
~fft•ds it U"age "" dt· l••nrs ha:;ng••s qni pPtÜ t·fl't' o;nsu•~CI•·.

~rapt•és

l'appréciaLion d•: l'anloril,) sanilaire. sunl.

([,~,,inft•.,:f,:·c.

En t'•mps du dwlo':m. l'f'au "'' la calo: t'é·.l. l'lwngét•.
Los purtics tln mtvirt~ hahilt;,., par ks Jllalades ::;ont dt;.,:i,r, fcelt;r·s. La dnn\e d•l t'1:s op,"~raliou~. Pn y cumpt·enaut le d,\_
lnu·qunmr•Jd. r:f. l'r•mharqut•nJPnf. 11" d•.<il. ;;a~· d•'•tJa~~~·t· !Jllilraufe huil hcurc,;;.
Si aucun ea;; aY•)rt; ou suspl't'L i],) pc,<[l' mt de ellul•;m n\:"t
enn~tat.é pendant e(•,; 11péral ion.". les pi!lee!n,; sont róPnlha1·{Illé~ irnmédial.emPnl. ..t. 11' navin~ c~L dil'Ü!i; snt· lljeddal•. o(.•
une sreondP visiln mt~di,~ali· a liPu i! honl. Hi son rc\sulfat P~l
Jnvnr:~hle. ef sur ),. vu d•~ la tl•'clal'al i<<n .~crile des llH\tlnciu .:;
•lu bord cPrl.ifianf, sou,; st'J'JJWIIt., qn'il n'y a pas l'tl de e:~s
de :pr;;;te ou de ehol(·ra pcudaJJt la tl'aYl~l'."Pe. les pi~ll't·ins sot!~

'llnméclialt~meHt th~barqué~.
~i. an contraíre, ·un 'lll plu~ir•tll's ea.;; avét•o.\~ ntt sué<pr~c's
(}c peste on de ehoh;t·a ont f.l•~ c·owcfaft;s Jl''ndanf. J,. Yoyag-e •;•1
au mornent ch l';:. m'l'ivt'"· I•~ naaYil'P p.::!. n•nyoy1> ~t Cmnaran, oil
·"llbit de nouvcau I c régime t!Ps navit·es infpr~tés.

Pour la peste. los pl'cscriptions tlfl l'art.iele 2:2. G0 •• sun!.
appliquécs r•n c c qui conecrnP lr~s rats Jlll\1\'aiit H~ f roJu\'cr à
bord dcs navires.

Art. 125. J,cs navit'L'S in{Nft:s, t~'o~t-it-dirr ayailt li bo1·•t
<lcs r·.as de peste ou de choiO:·m. IJ!l bil'll ayanl. prüsenL(~ eles
cas (ie peste on de eltoléra dPtmi,; ~""l'L joul's, :::uhissenl !e 1'1:.gime suivant:
Les prrsonnes atleintes dn llCSI e on dL• ellU!,;t·a sonl. '!é ..
hrtrquées et isolées à l'hôpiial.
1
Les antt·cs vassagers sont dt\barquc~'l d isolé,; par groll ~
pcs eomposés de personnes aussi peu nombrcuses que p•J<:,ihfc. de mahiere que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un
groupc :particulier si la peste ou le choléra Hnaicnt 1t s'y
développcr.
Le linl(c sale. lr:s objet" iL ll>'Ug<', le~ Yl~i.emcnts rle 1':\quipag . . ct dcs passegers :;ont rlrS:'iinfectés ainsi <JUe !e naYir•·. La
désinfedion est pratiquée d'nne façon comrll•)f.p.
Toutefois, l'aulorilé sanitaire locale pcnt décitlrr f(lW l•)
<lécha.rgement des gros bagagcs Pl, tles n~arehandisPs n'est pas
n<'f•.es'lairc, et IJU'une part.if~ senlpment dtt navire dnit o.;nhir
la tl.Ssinfcction.
J.-es ·passagcrs J·eslenf cinq jonr:; :1 l't;Lahlisscnwnl. de Cn'"
rnamn. Lursque lei'i eas de IH'slu •n •In elioléra remoul.enf. :1
plu<.:icurs ,iours. la dm·(;,~ d'isoiPnH~nL JH•ul ütre dimimH~P.

Cetl(~ dnréc prmf. vm·it~r -;n\on J'(\])Uf!ll"· ri(~ l'apparition du
niPr I'Uo< d d'aprés la •Jr:cisiun di' !'~tu forif.ó ~anilairr:.

(lt~l'

Ln navit·c c;.:L dirig(: t•n~nifl• ~ur· J),jr·ddall. o!1 est fai!c u:!,..
indivitluelln eL rigoureilí:'l'. Si ~on ré~ultat l':,t
far·ovable, !e na vire ret;oit la libr~; pr~f itJIW.
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~i. au •~nufrain•. d··~·· •:a" ;1\·,;r,··; d•· JH•sft• ou di' chol:1 :1
IIIIHLlr1;< :'t. lJ"I'd pi~lldanf. fp \.•:.a;,:•• 011 au !JHillJI'nf. rle
l'a!TJ\.,·., .. J" na\ ir•~ ,.,, l'í'lt\ n~ (• iJ Call•;ll';m, c•i1 i f ~ubit rlt• IH.>1l' •·:ni I•· r···:..:·inw "''' ll:t\'11'''" inft·rl•'·.;,
t'<' ~ttllf

f>,.lll' la.!"''''· 11' r,:g-illll' pr··~vll p·c· l'al'liel•~ :'!:' ''''· apnli~
l'ah fJI}\1'·.'<.,\' 'il' fi'IÍII\ 1'1' it lt11t'd ~t,,..,

'\til.' I 11 ('" IJIIÍ t'lll'l'l'l'llt' }r•.;
J'd\ jl p,...; •

.\ri. l:'li. T1•Uie slnl ion :-;anila!r.• •'rsl.iiH:,, ;, l'l''~'''·uir !(..;
ni·ki'ÍII'i duil ,-.Ir" J'<)Ul nw •!'un p~r:'~'!lltel in.,tr·uil. t~XlJl:.ri
llH'nl•: ,.1 'lllJ'i.-anlllli'lll ll•11llbl'•'ux, ;;insi qw~ d1~ !uut~» I\'~

,.,,n~!r11dions. 1'1 Jlls!allatiult~ matl-ri••!lt'., ué•:••s:;aircs pont' a;:_
Rurr:1· l'appli•·al i•m. dan.; lt'lll' int.::!\'ali I,:, di'~ lllf'Sll i·p.; am:tJ1li:llt•" J,•,dil- i •:·ll•J'Íil" "1111 nssu,ji'll!-'.

D)

ai1x JHIViJ•rf; ;, ri·IPriu,; 11111~
t'f aldanl ,,.,.~ h· IIedjuz.

fiór;inw SllllitaiJ·e apr! icahli•
Hllllllan~ Vi'llUllf

d11

~ord

AH. 1'!7, 1-li In pr·~;~l'lll'l'. d11 la rw.'l" ou de •:hol•'·r:t n'esL
\lU,; L:OI!~[af('n dUIIS !1• )101'1. de fiépar't IIÍ lfall.~ SI'~ I'IIVÍ!'UIIS et
qu ·au<·utJ ~as df' pesl P ou · 1.,. dwiéra nc sfl ~oil prudn il. penoanl Ja ft'aVI't ~/;f', Jfl Jl:I\'ÍI'r' p,;l, i!lllllédiU\t•JIJl'llf :tfiJIIÍS à fiUI'I~
prat Íljtlt'.
• Art. J ..:s. ~i la pt·r;si'IH:r d1• la JH'"''' .til! d11 eholt;!'a e;;t,
l~Ou"tal•:,, dan,; ],: po•l. de !],;pari. ou da11.~ s1•,; L'nvir·mts, uu 'l
tm cas d1• !lf'.~l" u11 dt• elwll:ra s'·psl, IH'otluil. peJJÔU!tl. la tra, ..,r~··,,., Ie nar\ i t·c· l':;t..~n11nli,;, it EI-Tor, aux r(•glf'S i1t~f i!w~es
pour le' naYi1·es qui •YiPIIJH'nt. du :::iml e!. qui s'arrê!Pnt. it CaltJUJ':tlt. Le ..; na'>"ire." "onl Pllstrile n•t;u:; cn lihr•: praLiljtte,,

A'· i\'ll\'ÍI'e,:

i1

piolc•ri!IS l'I'IO\Il!lanl H'l'" I•: Xurd .•

Ult. 'l'uut llll\'ÍrP à •tleslinalilm de ktri'Z ou 1J'urt
à lmrd de~ pclcrim ou ma~sefl
anulogw:.,, <>I. (lt'OYcmmf. tl'1.11 port tlu Hctljaz: 011 de tout autru
purt {)p la eM·~ aral.liqul' 1b la Mer· IlougP, c:-L tPnll up se rcndt·n 1t EJ-Tot· pou1· :· subir l'obst•rYafion cf lt•s lill'sUres sanilaires indiqw\cs dans lc~ art.ic!Ps 1:33 it 13•5.
Art. 1:30. Lc:s navires ramena.nf les pelt~rins Jlli!Stl]rnans
,·cr,; la :\kdill'rt'illlLo<.' Wl lr·av<'I'Benf. k Cann.l qu·l'll quarHn·t aitH.'.
At'l. 131. Les agl'nts drs compa~nic~ rlr. navigal.inn l'l lrs
Ai'l.

!JDl't tle la .\léditcrratH:,~, ayant

r;apitaines sont préveuus qu'apres a\·oir fini letH' nb:-:cl'\·ation
à. la .slalion !3anilairr do El-1'or. lt•s pe!rrins ,:g;-;pliens >:eronf.
f:e.ub anf.oris(•,; 1t ·I!Hitfrl' d•'finit iv<~J.ncnt. Ir 11a>l'ire l'"lll'' 1'1'11ln•r l'll>'llifn dan"' leut·s l'o\l'l's.
Nc s••ronl, n•e•.'llUW\ ···otn!IHl (:;.:yiJI icns r111 ,.,·,"idauf Pn
l::gyp(n fJU!' k,,; fH:OJer·ius pol'fl'lll':" ti' une t:arl" de !'ÓlÍdCIIC.il
émanant tl'unc aufori{(' ···gypl.it•Jmf' ri ronfunm: a11 modele
•;tahl i. ])ps rxcmplaire ..;; dr• cet.l P rarto ,;pr·unt. Ú•;po~{·,.; aupr·i•s
dP~ aulor·iló; eunsnlaircs Pl saniluir·"" de Djafidnh PÍ r!D "ú11nhn,
oü Ies ag1:ut.s d, capii a in o..« ri c nav!l'üS pourTflnl Ir.~ "xamiru~t·.
L~~ pl\lerins non ,:b"YPLienlól, 1"1~ flUI' IP~ '1'111'1':>. 11'"- nrr"~""·
Ir,; l'Pt'sans, les Tunísiens. les Algéricn~. !Ps lllarueain~. Pie.,
nc peuwnt, upre~; aYoi~·. tJuitté El-'l'tll', L•tre · Llébarqu~:.~ tlau.!:l
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un pOit égyplieu. En conséquence, les agenls de navJgation eL
les capitamea sont prévenus que le transbordement des pêlerins étrangers à l'Égypte; soit à Tor, soit à Suez. u vorlSa'id ou à A!exandrie, est, inter1dil.
Les bateau:x: qui all!'aienL a leur bonl des pêlerins apparlenant au:x: nationalités dcuommées dans l'aliuea précédeuL suivront la condition de ces peterms el ne seront recus uaus aucuu
vort égyptien de la 1\'lt\dllenanée.
Art. 132. Les pelerius égyptiens subissent, so1 t à 1!:1'l'or, soit à Souakim, ou dans toute autre station désiguee par
le Gonseil sanita1re d'Égypte, une observation de ll'uls joun;
et une visite rnédicale, avant d'être adrnis en liiJrc pratique.
Art. 133. Si la .présence de la peste ou du choléra e3L
constalee au Hedjaz ou dans le porl d'oú. provient le navire,
ou l'a été au Hedjaz au com·s du pêlerinage, le navrre est
soQmls. à 1!:1-Tor, ãux regtc~ mstHuces à L.anmrans pour les
ua ire:; infcc tes.
Le:> personne:; aLteintes de peste ou de clwlera ::sont, débarquees ct isolées à l' hópital. Les autrcs passagers sou~
dé.Uarqués cl isolés par gruupcs composés de persounes aus;;i
peu nombrcuses que voss11Jle, de maniere .que l'ensemble no
soit pas solidaH·e d 'un, gruupe particulie1·, :;i la peste ou le
chuléra venait à s'y dévclopper.
•
Lc liuge sale, les objel.:l a usage, les YeLements <.le l'equivagc et des passagers, les bagage~ el. les marchandises suspectcs d'etr·e contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinlection el celle du navire sont pratiqués
J'une facon complete.
Toutefois, l'aulorilé sauiLaire lucalc peuL uécider que le
déchargement des gros bagages et ues marohandises n'est pas
nécessaire, et qu'unc partie seulemenl du uavirc duiL su!Jir la
désinfection.
Le régime p~·évu par les articles 22 et 25 est appliqué cu
ce qui coneerne les rats qui pourraient se trouver à burd.
Tous les pelerins sonL suumis, à partir du jour ou eut
été terminees le» opéralions de désinfection, à une observation de sept jours pleins. qu'il s'agisse de pej>tc ou de choléra. Si un cas de peste ou de choléra s'est produit dans und
section, la période de sepl jours ne commence pour cette
sectiou qu'à partir du jour oú. le dernier cas a été constaté.
Art. 134. Dans le cas prévu par l'article précédent, les
peterins égyptiens subisscnt en outre une observation supplementaire de trois jours.
Art. 135. Si la présence de la peste ou du cboiéra n'est
constatée ni au Hedjaz, ni au port d'ou provient le mwiro
d ne l'a pas été au Hedjaz uu cout·s du pelermage, le naVJi'C
est soumis à El-Tur aux régle:; iusliLUée à. UamaraD llULir les
11avíres índcmnes.
.
Les pélcrim; sont llt'•barqués; ils prem1enl. uuc duuchel:nagc utt un L1ain de IllPl'; lcur linge salc on la partit~ de leurs
cffets à usage eL de leun-; hagages qui peul. etro ,.;uspecte,
d'aprüs l'appn'ciaLion de l'attLol'iltí sanitaire, sout dtísiniecLés.
La durée de ccs opérat íons, y · compris le déharquernent, ct
l'cmbarqucmenl, nc doiL vas tlépasser soixanle-douze heures.
Toutefois, m1 navire it [lt1lerms, appallenant à une des
nations ayant adhéré anx slipulations de la présente Conven~ion e~ des Conventions antérieures, s'il n'a pas eu de ma-
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lades atfeint.s de peste ou de choléra en cours de route do
à Yamho et à Rl-Tor. rt si la Yisit.e médicale indiviclnelle. faife n El-Tor, apres rlébarquement. permet de constafcl' qn'il ne cntient. pa!=; de tols malladcs, peut être aut.orisr. par Ic Conseil Sanitnirc d'Égypte. à traverser en quarantaine rl Canal de Snez. mômc la nuit. Iorsqne sont rénnie
Jrq f]nai re conrlilions snivantes:
1•, !e service médical est assuré lt bord par un ou pluRicnrs médicins commi~c;ionné~ par !e Gonvernemenf. auquel
nppart.ient le na·vire;
2", !e nnvire est ponrvn d'étnves à désinfection, et i! est
cnnstaté Que !e Iinge sale n ét.é désinfecté en rnnrs de route;
<~•. i! P.c;t. éfahli one le nomhre des pMerins n'est pas snprricnr n. celni nuf.oriRé pnr lr>R rõglements dn pelerinage;
~·. Jr !iapit.aine s'engnge n ~e rcndrr, directr,mfmt. dans nn
r]r,s pnrls dn p:o~ys anquel apparf.ifmt. Ir, navirro
La ~vi~ifc mrrtic:o~le aprf.c; df.harqt1emr,nf à F.l-Tol' doi!.
{·(ri' falte dr~ns Jr, moindrr, Mlni pm~sihleo
La taxr, sanifnire payéc i\ l'Artminisfrnfion flllfll'!mt.enaire
n1:1t Ia même que celle qn'anraicnt payr'r lrR pNerinfl fl'il!-1
éfaicnt restés frois jours en quarantaineo
Art. 136. Le navll'e qui. pendant Ia fravl'rsée de El-Tor
h Suez, auraif en nn ca~ sn~rcct. à bordo sera l'efloussn
1t El-Tol'o
Art. o 137. Le transbordPTTienf de~ ri>lP.rin~ l'~f Rlrictement
inf.erdit. dans les ports égyptiens o
Art. 1380 Lcs navlres pal'fant. !in HPrl.iaz ef ayant. à lenr
horrt des pe!erin11 à desf.ination d'nn port. dP Ia cMe africaine
rle In Mcr Rnnge sont anf.orisé~ à. SP rrmdre riirect.ement lt
Sonakimo ou en tel nutre !'ndroit qnr lc nnn~eil sanitaire
rl'Alexandrie Mcidera pour y snhir Ir m~n1c rép-ime qnaranfenaire qn'à Rl-Toro
Arfo 1::lflo Les navires venanf. rln Hcriiaz ou d'nn port. de
~:t côf.e arahi1111e de la Mr,r R011gc avec pafent.c net.tr. n'yant.
pas à bord des pelerins ou masses nnalognes ef qni n'ont. paR
P.U d'accirlent suspects durant la frarverséro sont. admis rn Jibrr
prnl iqne à Suez, apres visite médicale favorahle.
Art.. HO o Lorsryue ·la peste 011 lfl cho!éra aurn ét.f" constaIr~ nn Hed.iaz:
1•, les caravanes composéees de pMerins égyptiens doivento:
avant de se rcndre en Egypte. snbir une qnarantaine de ri;:rnmlr à. El-Tor, de sept .ionrs en cas dfl rholéra ou de peste;
elles doivent cnsuite snbir à. El:..Tnr nne ohservation de f.l'Ois
,ionrso .apres Iaquelle ellr,s ne sont. admisPs rn Jihre pratiqnc
<Tn'npri'>s visite médicale favorahle ef désinfccfion rtes effet.s:
2"0 Íes caravanes composés de peterins PfrangerR devant
1:1e rcnrlrc rlans Jeurs foyers par la voie de tcrrr snnt. soumii<P~
aux mêmes mesures que Jes r.armvanes rlg-yntiPnnl'~ et. rtoi-·
venf Mre accompag-Ílées par riP<: r--arde!'l snnihirl's .insf]n'nnx
limifes rln drlsert. Art. 1 H o J,orsqne la pesf e on I e chnlrlrr> n'a pa~ pf.~
!'ignalrl au Hed.iaz. Ies caravam~s de prlerin~ vrnanf. dn Hed.ia:r.
par !c rontc dr~ Akaba ou de 1\Tnila sont snnmiseso à lrmr nrrivrle an Canal ou à Nakhe.J. h la visite mrlrlirnlr 0! n la rlPsinfcr.l inn dn Iingc sal c et r] I'" rffct~ .1! nsngr o
D:i~ddr~h
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Jlii!Ü rl'r•nillar·qllrnwnf1 rln
qn'on
p11is,;p appliq''"~ aux pr'•ir•1'ÍlH q11i dniYr>llf "'' dirig·rr· \'P1'S Ir>
:-;ud potll' rr\llr·rr dan~ IL'Ill' pay." lo~ Jllr>sill'l'' l]lli ~nnl ohli;..:ntniJ·n,;. 1'11 1 crtu •dr>~ arl iclp..; lll "' fí'r. a11 tnoml'nt fl11 d(•parl dn
t~t'S pi>!Nills dam: Jp..; pnJ'I ..; ~illii.\S llll dr-.,lil il11 olt'·lroil ,,,, H:1l•rl-i\landrll.
L'appl i cal inn de c.r, nll'...;\11'1'" r:;t. f:tc1 !li at i vi'. c'p,;;f-il-11 i m
qu'l'iil's .ne snnl. appliqllt''f'S flllP fial!,; Irs t':IS Oi! ranlnl'ilr;J ('tlll~
f-ttl:lit·o ·du pays auqnrl appa!'f tr•nl lll pi>lrrin. 011 ]P mr;r!Pcin
du naYÍI'f' il l•nrd ritltjllt'l il va ,_·rnd,ariJ!If'l', IP~ ,ill~-o~ n•;rP~

Jr,•rl.iaz do•,; in.;;fallatinlt' .<lllilai!'Po<

a."~"z rnmplr'<fp~ j)0\11'

:-airrs,
ClL\ PTTJ1.F. TH.

Art. 1-'a:l. Tou{ capitain<' cnm·aincu dr• 111' 11:1'-' ;:,~11'1' rnnformé. J)nur la dislrilnlfinn d!' !'Pau. d"~ \ i\'!'rs nu d,. rnnl-

huslihlP. aux Pngag·rnwnls pris par lni. ""L pas,~ilrl•· d'illl'~
lllllf'IHIP IJp :2 JÍ\'1'1'~ fiii'(Jtih I • I . C,•flp UllH'lldl' 1'~1 ]11'1'\~tll' ali
]>rnfil. llu pi•lr>1'in qui' a111 ait •'·Ir'· Yirl.imP riu nlnnq\IPllH'lli l'r.
qui r'•tahlirail qll'il a ''" \a in r,··rlam,·,, I'Px•'•cul inll dr> J'Pngaf.!'f'll1Plll )H'ÍS,
Al'l. 1\\. TnuiP illfl·ar.l\on i1 J'nrlir•Jp IOI "-"' Jlllltil' d'nnn
allJPlHIP flp :~0 Ji\'J'I'S llll'lfi!C<:.
A1·t. 1-Hí. Tonl. eapilainP qui a I'Otllllli.• 1111 qui a "Cirrnnwnt. Jais~r; l'rl1llllli'IÍI'I' 11111' f'ralJIIi• Lflll'l!'llll!llll' l'lllli'I'I'IHlHI. la
li~!!' dr" p•'~!Prin" ou la pai''"'" "anilail'l' 1".,·.,-III'C: it l'arlieiP
10i, ""' pa,,ihiP il'lllll' anwnd" d1• :JO liYrr~ lurquc~.
Art. 1tlfl. Touf f'apilain'' dP naYii'P n,i'I'Í\'aitl ~an ..; patcnlc~
l'anitairl' rlu port til' ,J,>parl. ''" ~an~ Yi~a d··~ por!~ dP rl'l:lt'hc. nu non muni·"" Ia lii<ll' r•'•({!rnwlllail'<' "' r·t1gulil•i'P111Pnt
tf'nll<' sui\·a11i Ir>" al'liclP-< !Oi. t·!O e! 1'!1. ""' pn""ihl••. tlan~
f'haqui' eac:. d'unP anwndP dr> I? I i\Trc: I 1; l'ífUrc:.
Art. I li. 'l'ouf rapilairw ron\'ainclt d'aYoir· nu d'avoir 1'\ll
ü borrl pln,;; df' el'nl Pl'IPrin;; san" la )H'r'•sf'\IH'I' d'tm m,',dr>rin
'cnnnnii'<:ionni;. Cllllfonn,··nwnt. ali<\' Jli'P"r1'iJ)f inn" dP l'ai'l ir!P
100, ~'"t pa,:"ibl" rl'tllw allH'JHlP d" :wo_ li\-,:"" t.urqu""·
Art. HR. Tou~ !'apilailll' r.llnYainr.\1 r1·a,·oi1· ''u d'avnir· ru
· it snn bo1·d un nom!Jt'P dP p•"IPt'iH~ "ilP'·.,.ir:lll' it 1'rlui qu'il ~:~t
aulori;:ú à Pmba~(\11'1' ,•onf"I'JlH.'IIII'IIf aux Jl''""f'l'ipf ion.~ rlt>
J'artir.IP 107. l'•;f Jlll""ih!P d'U111' Hllll'lldl' ill' :Í ]Í\'1'1'~ IJ11.'lllli'S
par r,haquP pi•lr>r·in 1'11 surplus.
LP d;\har·qnPmrnl rir>~ pi•IPril1~ dr;pa~~anf IP nomhi'P n;·gulirr· p;::f r>fi'P!'Iill'• il l:t j)l't'l11ii~rl' ,;lalin11 1111 r,··sidt• mw :mlnril-i; rnmpM('HlP. ,., ],. !'npilaillt' ""' 11'1111 dP fnu1·nir aux
pi•!Prin~ d(•bal'(!u(•..; l'r~r;..:rnl Ji•·.,.,.~·airl' ll"'"' l"'ur"trivr·p lrt.ll'
vn~·agl' ju~qu'il. r!P"I inal io11.
Ar!. I '1\). Tout rapilr~inr ('onYainru rl'avoir tl•\harqut; r!P~
pi•!fwins dans 1111 Pndrnil aulrP 1111•· t'Plui rlP lr>ur l]p,;;Linnlirm.
Paul' lru1· ,·nnsP1ric•ntr•iil nu itlll'" l1• ca~ rl1• f'nl'f'l' ma.iPlH'r. PSt.
(*) La livre tlll'q!le YHIII :!'!

Ir~.

:Íi!J.,

~wros

·nó
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pnssihlo d'nno amonrle ilP .O llvrrs lur()ur~ par chargH·~ prlrrin drharqué il tmt.
1\rl. Híll. 'fonlf'~ :wlr•'" infraetions aux prcscription~
rrlnliYr~ anx naYire' à rJwlrrin' ;;;ont pnnirs rl'nnc arnendtl
d" 10 i1 100 livrPs lnrqul'·.
Art.. l:i.l. Toutr> ~nnlravl"ntion ronslnl~íl en ronr;;; de
'·nyn.!!r> r•~t. nunofr;r, ~m· la na!PniP tlc santr•. ain~i C)llP snr la
li-lo r!P~ pi•lf't'Ífl". L':mt"r Ir' rrHnpM.rnln f'll dt'~'"'"' pr·nrr~s
\.<'t·hal pntJI' Ir• l't'llll'l ft·r• it qui do di'Oit.
.\r!' J ~.'!. Ttl!J,; I··~ :q.o,,•nl..; anpellr\,; it ('IIJl('ilUI'ÍI' it l'•;xr.rnl inn r! r,.; Jll'P~rrrpl inno; dr• la Jl!'('sent.r Con\·Pnl ion Pll Ci' qni
r·on('rrnP Ir•..; na,·irP.; it p(>: r•rin" sont passihlp,.: dr~ punitinn,;
runfnrmémf'nt anx lni,; rl• lrur.~ payi' rrsprc.Lifs r·n eas dn
fnntr" eommi""" na"
'''' dnns l'llpplicnl hrn rlrPriit.cs
pr·rf'l'l'ipl

inn~.

TITRE IV.
Surveilb1ce et execution

Art. 153. Roht confir•n•f:r~ les stiputations de rannrxc IH
do la Cnnvrnt,ion sanilairn de Venisc dn 30 .1anvir•r IR!)2, conrernanl. 1:1. eompoi'i I i I• H. IP~ :ütribnfion;;; nt '" font•.f iomwmrnl. du f:nn,r•if s:mil::irP. marifinw Pt quaranlcnaírn
(J']~'çy.plt•, lrHr;; qn'l'll·~s , r'i'UltPnt. drs dr'•cret" dP S. A. In
KhérliVI' rn rlatr dn 1!1 .lni:r 189:1 rt dércmbrP IR!\'\. ain~i í}Ue
ilP J'arrt'IP ministr•r·il'! J\l Ir JTrin l89:l.
Lr;;;rlils clt\cn·ls pf [11'''(~1(, tli•nJPill'f'IÜ :1Hil''"''" i1 la pt·ésr·niP ConvPnl.ion (Anncxe U.)
Art.. 151. Les ilépcn, r~s orrlinain•s rr'·snllanl de,.: rli"pnsil inns dP la pn'"•mf Com rntinn rdativr!' notammPnl it J'auP11PIII.al.ion rlu JWrsmmPI :·pJpyanl. un Cnn~l'il sanitairP. mari! inw d (fillll'aU!.enairc ri'I~gypl('. ><Prnr!l. ennYPt'i.Ps. it !'a ide
tl'un vnriH~IIlPnt annw"l c 1mplenH'J1IairP par !P <frnrvomrHWHI. 1>g~·pl inn. d'nne c:omJ JC rle quafJ'I' millP liVJ'<'~ t'gypl irnJtPs, qui pou rra it. M.rn prt>' cv é e snr l'rxcPdenl. dn SPI'\·irn tlcs
plr:Jres resl.;> il la disposit.ion dP ee Gnuvernement.
Toulrfois i! ;;;era th'dtlif. dP reHe sornmn lr' vrodniL d'tlllP.
faxr Qnarantenaire suppl•'mentaire dP 10 P. T. lpiastrns
lar·if) par pelerin, à EI-Tr1r.
·
Au ca" oü Ir Gouver 1mnrnf. egyptirn Ynrrait drs difficult(•s à supporfer eetln 1.ar dans les dépensr!', Ies Puissnn-

ces rrprésrnh\rs au Consdl sanitaire s'rntf'nilrairnl a\'PC lo
<"'l!ouvernemrnt. khf"clivial J•Our a;:;surrr la pari ieipnl inn !IP Cl\
dernicr aux d('prnses pr1l"ues.
Art. 1ríri. Lr Crmseil ;;anit:lir·r. maritimr el: Qnarnnlrnail'P rl'l<~g·yptr e!'t rhargt< dr meltre rn r.onrnrdanrr aYf'r les dispnsit.ion.s de la pN's(•nt Convrnrinn Jm; ri•!!lí'illi'Jtls artuP!lrnwnl :lf}p]iq.ur's pa1· lni conrrrnant la ru•!<l.r. I•• l'lw!tlr·a e!. la
fi i•\['(', jal\Hfo, ainsj fl\\t' Ir ri•_glPllll'lli l'í']af.i f :lU X J1l'll\'('ll[IJ1Cf'S
(lps pnrfs arabiqnPs r!P la )fpr Rnugr, à l't>pnrtuP. riu fl4-.l<'rina!{r.
I! l'f'\'Í~rr·:1. s'il v a 1 irn. rlans mt•rrw. huf. lP r•I!!JPnwnL
gt<nt•l·al dP pnlieP satlilaitr. maritinlr~ rt qn:1ranlr•nairP fll'r;.~rnl Pnwnl. Pn yjg·uf'r.
Crs r·l•gfprnrnl". pnur devenir f''\.f:l'lllnirr~. rlnh rnl N.ro•
!ll'l'Pfllt'~ pa1· Ir~ divflrsr~ ~·nl"sancr~ J'rprr""'d'~''" ntl Cnn..;ril.
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JI -

.CONSEIL SANTTAIRE INTERNATIONAL DE TANGER

Art. H6. Dans l'intérêt de la ''Santé publique, lcs HauPari ies Contractanf.es convienn Jnt que leurs Rcprésentanf.s au l\Iaroc appellcront de nouvcnu l'attent.ion du Conscil
sanitaire international de Tanger sur la nécessité d'appliqucr
Jes stirpulations des Conventions sanitaires.
t.e~

Til -

DISPOSI'riONS DIVE.tSES.

Art. f 57. Le produit des taxes et des amendes sanita ires
peut, en aucun cas, êt.re employé à des objets autres que
ceux relevant des Conseils sanitaire!';.
Art. 158. Les Hautes Partics Contractantes s'engagent
à faire rédiger par leurs Arlministrations sanitaires uno
instruction dcstinre à metlrr lcs capitaines dos navirc!';, surtout lorsqu'il n'y a pas do médecin à bord en mesure d'appliquer les prescri'{)tions conf.onues dans Ia présent Convention en ce qui concerne la peste, lo choléra et Ia fiêvre jaune.

n.~

J'ITRE V.
1

dhesions et ratifications.

:Art. !59. Les Gouvernemenfs qui n'ont pas signé la
présente Convention sont admis à y adhérer sur .Ieur dem~nde. Cette adhesion sera notifiée par Ia voie diplomatique
au Gouvernement de Ia République française et, rpar celui-ci,
aux autres Gouvernements signataires.
Art. f 60. La présentc Conv·ention ser a ratifiée et Ies ratifications en seront en déposés à Paris aussitôt que fairo
se pourra.
Elle sera mise à exécution dês que la publication en aura
été faite conformément à Ia Iégislation des E'tats signataircR.
Elle remplacera, dans Ies rapports respectifs des Puissanccs
qui l'auront ratifiée ou y auront nccédé, les Conventions sanitaires internationales signérs Ir~ CIO Janvier 1892, 15 Avri!
1893, 3 Avril 1894, 19 Mars 189'7 et 3 Décembre 1903.
Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeu~ reront en viguer à l'égard des puissances qui, les ayant signé~ ou y ayant adhéré, ne ratifieraient pas !e présent acte ou
n'y accéderaient pas.
En foi de quoi le~ Plénipotent.iaires rcspectifs ont signé
la présente Convention et y ont aptposé Ieurs cachets.
Fait à Paris, !e' dix-sept Janvier mil nellf cent douze, en
nn seu! exemplãim qui restera déposé dans les Archives du
Gouvernement de la République française et dont ues copie~.
certifiées conformes, seront remisrs par le voie diplomatique
aux Puissances contractantes.
'(L. S.) Signé
(L. S.) Signé

(L. S.) Signé

'(L. S.) Signé

FannR voN S-rmN.
Dn. GA,FFI<Y.
A. llAILLY-BLANCHAnn.
FRACI!'lr.O

DE VRYr.A.
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Signé: EzEQUIEL CASVILLA.
Signé: Gagern.
Signé: HABElU,ER.
Signé: WoHMS.
f'igné: BiiLcs.
( /,. S.) Signé: .l\1 C•LLEH.
(L. S.) Signé: 0. VEL<iHE.
(L. S.) Signé: :DH. VAN ERMENGEN.
(L. S.) Signé: IsMAEL MoNTES.
(L. S.) Signé: Dn. CHEm'IN.
(L S.) Signé: DR. FIGUEIREDO DE VASCONCELLOS.
(L. S.) Signé: 8TANCIOFE.
(L. S.) Signé: Dn. G. CHicHCOFF.
(T,, S.) Signé: F. PuoA BoRNE.
(L s.) Signé: J. E. MANRIQUE.
(L. S.) Signé: DI>. A ALVAREZ CANA,1.
(l,. S.) Signé: TOMAS COLLAZO.
(L. S.) '5igné: F. REVEN'l'LOW.
(i,. S. ) Signé: VICTOR M. RENDON.
(L. S. ) Signé: E. DonN Y DE ALSüA.
U-. s. \ Signé: I. DE REYNOSO.
([,, S ) Signé: A:lCEL PuLioo.
(L. s.) Signé: Üi!.MILLE BARRERE
(L. ,c:.. ) Signé: GAVARRY.
(L. S.) Signé: Dn. E. Roux.
(L. F-.) Signé: MmMAN.
(L. S. ) Signé : Dn. A. CAI.METTE.
(L. S.) Signé: En. RoNSSIN.
(1,. S.) Signé: HARISMENDY.
(L. S.) Signé: PAuL Roux.
{[,. S.) Signp: LANCELO'f D. CARNEGIE.
(L. S.) Signé: RALPH W . .ToHNSTONE ..
(L. S.\ Signé: BEN.T Al\f!N FRANKLIN.
(L. 8.) Signé: D. CACI.AMANOS.
(L. S.) Signé: J. M. LADIZABAL.
(L. S.) . Signé: Dn. CASSÉUS.
( /,. s.) Signé: DÉSIRÉ PECTOR.
( ,, . s.) Sif5Ilé: Ror: co SANTOLIQlTJD(J.
(I~. S.) Signé: ADOLFO CoTTA.
(f,. SA) Signé: BAsTIN.
(T.. S.) Signé: Drr. PRAUMA
( J,. S.) Signé: l\hatmr. ZuNIGA Y AU::ARATE.
(L. S.\ Signé: BnuNET ••
(L. S.) Signé: Dn. 11~·. BINE'l'.
(l,. s.) Signé: F. WEDEL JARLSBERG
(L. S.) Signé: .J. A . .T!~ENEZ.
(L. S.) Sigr1é: Dn. W. P. RUISCH.
(f,, S.\ 8igné: Dn. C. WrNKLER,
(L S.) Signé: M. SAMAD.
,
(L. S.) Signé: Awro:"<ro Auaus·ro GoNÇALVES BRAGA.
(L. s.) Signf): ALEXANDRE EM LAHO\'ARY.

(L.
(L.
(L.
(L
(L

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

s.) Si::n1é: PLATON ng
(L. S.) Signé: N!COLAS

r L.

(L. S.)
(L. s. )

Sign(~ :
Signt~ :

Dn. S.
1\T !L.

\VAXEL.
FREYBEJW.
LENONA.
F.SN !TCJI

n. v

IL. S.\ Dn. MANATTD.

(f,.

s.) SignP:

(1 YLDENSTOT.PP..

é:).:rmls:; 1)6·· PODER EXECtmvo :':

(L~tS;)\ Sign:éé iumDY.

(L. S.) MI8SAK •
. (L. S.) Signé: Y.S,\Dnm.
(/,, S.) Lon~ PllX\.
Crrlifi~ ronformc .i1 l'nril?lnnl: T.c Pr1\sident <.In Con..~,.il. Miuislli'í' df'.~ .1((i!ÍI'•'s r:fl'flW)'\t.r•s r/f' [H /UJlllblíqtw (!'nli·:
('ftlSf? •.

AXNEXE

T.

(Y"ir·nrt. R·!.)

Rêglement relatif au transit, en train quaranteuaire, par le
Territoire E'gyptien des voyageurs et des malles postales
provenant des Pays contaminés.
~\H'P!Cl. F. 1'fi E:\r!Ell.

VAdminislration rtcs Chcmins de fm· J~~yptiens déslranf.
un t.rain quaranlenairc en <~orrP~ponflant•P :1\'ee l'nrrivf.r 41Ps
!1:1Virt>s p•·ovenants de porls rnntnmin1\s .IP\T~ Pll avis(•r l'nutorif{, quurnnfenaii'c Jocnlr nu mnins dPux: hPliJ'Ps nvanl dc

dt-part.
Afl'l'.

2.

, LPS v·àssagers r](·hnrQ\lf!J'Olll il l'i'lldrnit. indiqu(• par l'an!orité qu'lrantrnnirr• tl'a!'e<H'd av•·e I'AthninislrP.tinn dl's CIIPmins de fer f!t Ie nou.y('rnamf'nL t'•gypl iNl, ('t passrronl dirPden1Pnle sans aucunP eommnnic·ntion, du haiPau nu lrain,
~ous la snrv('illancP d'un oJ'ficicr riu lt·ansif
Pl l]p dPnx ou
f!USÍCUJ'8 gardes .sanifaÍ!'PS,
AIIT, :l,

Le tr::mspf1rt dcs efff'ls. hagagPs, Pk., drs passn!!í'l'>'~ !lf'ra
f,'ffrctw) cn quarcntainn pnr )Ps mnyf•ns dtt hnl'cl.
AflT,

1.

Lrs ngrnfs du chrmin ri f' ft•r

~nnl

f Pnus I! r sr confO!'m1w.

en ce qui concernn les mP>;tu·es !Jilfll'antcnaircs. uux ordres rlr>

J'offiMPr riu lr:m~it.

Afl'l'.

!>.

LPs wagons affPctl\s it ~'" "''l'VÍI~P sPrnnf di'S wagons :t
Un !!R!'dP sanilnirn sf'r'a vlnec~ dans c•hnquP wa,:!n11 e!.
sr>ra l'hnrg,; rlP la surYPillanet> drs {HJSsng,•t·s. J.ps n.g••nfs dn
<•lwmin c)p fPl' n'auronL nnciÍll<' t'flllllllllnil'ntinll avP<' fps pnssngers.
Un m6dPcin du serYiN• quarnniPrH1ÍI'P arrompaf!nrra In
frain.
~ouloir.

• J.r!'l gros hnguges des pasr:;a.gcr~ snront plaf'és r\an~ un
wagon spr(' ia I f(ni srrn. srell6 n.u dt~part. tlu Ira in par l'of(icü~~·
riu f ransit. A l'arrivée sPront rctirrs pa.r l'o!'firirJ• tln transit..
c·~l

Tout tran~hordamcnt ou rmha!'quement. Rnr

Ir par-rom·s

inl.rrdit.
AR1'.

7.

Lr;; cahanr!;; seront munis de tinet.tes confNHlnf nne rrr-"
laine ([Uanlitl' d'anti~rptiqur> pour rrr.rv0ir )P~ d{•jPt·l ion:~ dPs
j'~.ssn~·ri'R,

\ • · \\nT. 8.

Le quai des gurrs ou !e train sera obligé de s'n.rrNer sera
rompletement évncué, sauf par les agPnts d(l I'IPrvit•IJ nhsolu
mrnt inr\iRprnsables •
.:
AnT, 9.
4

Chaf(nr Ira in pourra avo ir un wagon-·rr~latn•anf. La rlrssPrl de la tahlP Rrra dt1f rui! P. Les rmployt's ri I' t'.f' wngon rt.
l•'s anf.rPR Pmploy•'s rlu chemin de fcr f(Hi, JlOU!' unP raison
fJlH'lnonqne. ont éh\ Pn conlact .avec Irs pas,:agt'l's, SPront assnjctii,s n.n mi~me trn.itement fflHl Ie;:, pilols ct )Ps (~Jrctriricns :'L
nort-f'airl ou it Ruez. ou iJ froliPs mcsurrs CJUP IP Con:'lroil .iH!!CI'a
tH'rP~~aiJ'P~.

Afl.'l'.

t

10.

11 p;;{, nh;;olumcnt dMcn<lu aux pasfiaArr~ dro jpfl•e quoi oJIH'
r snil. par ]Ps fciJI\trcs, porti<'·res, rk
·
AIIT.

11.
I

r~lwqun fr:,tin un t•on\parl inwnl-infirllll'l'Ít~
t'l's(PJ'~
vid•~ pour y i,:o!Pt' lros maladrs, si !1• ras sP pr•'sPnf. Ce l'nmlHH'I inH•n! "''I'H insf:ill•' •l"apri•s IP.~ i.Hdiraf in11.~ du Cnn~Pil qun-

Dnns

.

r~111fmudrro.

Ri nn ras dn JWRfe ou d1• nholt'ra il1~ dt'elaraif. parmi !Ps
passagcrs. !e maladl' serait. imnH'diat.Pm!'n!. isol•' dans IP ('Om-parLin~ent. srH'cin.l. Ce ·malade, à l'arrivéc rtu traio, sl'ra imIJllldiat.emPnl f r:msfcrtí IHI Iazare!, quaranlf'nairP. Lr>s a nl !'I' R
passngf'J'" N•nf inueront Iem· \'oyngc Pll qunrenfainP.
AH1',

J '2,

Si un cas flp peste ou iln cholí-ra sr •rl•'rinrait JWdant. Ir.
parrours. Ir. 1rain sr>rail rl1'sinfrct\• par l'aut.oi'Í1/• qn:l.l'PniP.nail'P.
Dan;; lou~ IPR ras. li'R fourgons nyant contr>nu !Ps bag·aaP~
P! la mallP sPront fll•sinfror·lt's ímmt'•1intronwnl ap1·i·~ J'arrin'n
''" 11•ain.
Afi1' •. 1:1.
T.e tr:msbordement. du train au haf en.u ~era fait dr Ia
h">êmP façon· qu'n. l'arrivée,. J.p hatrau rrrenmt lc;; paRsagPrs
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~era

immédintement mis en quaranl:üne et men!.i'on sPra fníll'
c;ur .Ia patente des accidents qui auraient nu survenir cn courR
~~ route, avec designation spééia lo dos pPrsomws qui amaient
été 'on contact avec Jes malndns. ' ·
14.

ART.

·

Les frais en cours

par

l'Administration

quarantenaire

.CJont à la charge de qui aura fait la demande du traiu quarantenaire:

ART.

15.

Le Président du Cousei~ ou sou remplançaut, aura le
clroit de surveiller ce traiu pedaut tout sou parcours.
.
Le Président · pourra, eu plus, charger uu employé supéJ·ieur (outre l'officier dn transit et los gardeR) de Ia snrwilbnce dudit traiu.
Cet employé •aura aceeR dans lo train fllll' la simplo pl't'~ol}tation d'un ordre signé pnr IP Président.
ANNEXE 11.
(V o ir art. 153.)
Déc~et Khédivial du i.9 Juin i.893.

Nous, KHEDIVE o':EGYPTE,
·sur la proposition de Notre Ministre de I'Interieur, et
.l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
Considérant qu'il a éfr\ uéressaire d'introduirc nwdific•ations dans notro Dr\cret rtu 3 .JrnviPt' 1RR I (2 Safr'J' 1:?!lR).
DÉCRETONS: :
ARTICLE PREMIER.

I.e Conseil Sanit~ire, Marítimo et Quaranteuairc est.
chargé d'errêter les mesures à prendre pDur préveuir l'.introduotioii eu tgypte, ou a transmission à l'étranger de,; mnla..fies épirtémiqw'ls et dos épizoot iPs.
ART.

2.

Le nombre des Délégués égyptiens sera réduit à qnatre
membres:
· t• Le Présideut du Conseil, mommé par le GouvocncmPnt.
Égyptien. et qui ne vofera qu'rm cas dP. part3ge des ynix:
2• Un docteur en Médeciuc européen, Inspecteur grnP.ra!
rtu Service Sanitairc, l\faritime Pt Qnarantr>nairc:
3" L'Iuspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrio, on celni
qni remplit ses fonctions:
.f• I:Inspecteur vétériuairc- de I'Administration rlr·~ Sf'J'vices s::mitaires et de l'hygj.f'nr publique.

ACTOS DQ POD:&R EXECUTIVO

I

'rous lcs Dé!égués Lioivent être médecins régulierement
· diplômés soit par une Faculté de médecine européenne, soit
par l'J!:t:J.t, ou êtrc fonctionnaires effectiJs d•.) earrwrc, !lu gra.1e de vice-consul au moins, ()U d'un grade équiva~ent. Ccttc
dis·position ne s'applique. pas aux titulaires actuellement en ·
tonetions.
ART.

3.

Lee Conseil Sanitaire, Maritime ct Quar&:::,tc<:,:::·e exerce
une surveillance permanente sur l'état sanitairtl de l'Égypte et
sur Ies provenances des p~ys étrangers.
ART.

4.

· En ec qui concerne l'Égyple, le Conseil Sanilaire, 1\l{iti-·
imo d Quarantenaire recevra chaque semaine du Conseil de
santé et d'hygi *ne publique les bulletins sanitaires des villes
,:u Cairo ct d'Alexaudrie, et, chaquo mois, les bulletins sani1ain·s des proviuces. Ces bulletins devront être transmis à des
i!:ücrvallos plns rapprochés lorsque, à raison de circonstances
spécialcs, !e Conseil Sanitaire, Maritime et Ouarantenaire en
fcl'a la ·demande.
De son côté, !e Conseil Sanitaire, Maritime cL QuaranteltaÍHl communiquera au Conseil de santé et d'hygi(me publique les décisions qu'il aura prises et les rensei12:nemonts qufil
nm2 reçus de l'étranger.
·
Les Gouvernements adressent au Conseil, s'Hs !e jugent ·
à propL•s. le bulletin sanitaire de ler1r pays, et lui signalent,
di\!" Iom apparition, les épidemies et les epizooties.
1

ART. 5.

Le Conseil Sanilaire, Maritime d Quarentenaire s'nssure

tle l'état sanitaire du pays el envoie des commissions d'inspecli::m partout oú i! le juge nécessaire.

Le Comeil de santé et d'hygiene publique sera avisé de
I'envoi de ces commissions et devra s'employer à faciliter ·
l * accomplissement de leu r mandat.
ART.

6.

L e CmJs~:il a tTf-le les mesurc, préventivcs ayanl. Jlr)IH'
nbjcl. d'empêclwr l'inlroduction cn Égypte, par les frontiercs
ma ri f imes ou les frontieres du dé::>ert, des mal adies épidé'''iqrrr·~ nu dr's épiznotics. ct détormine les points nir dnvro11t
,··Ir'!'. i11.,1 al\r;s lec; campement~ provisqir·es el les ét.ahl is"r'rJJPnb
l"'t'tllaJH'Jlls ouanmtenaires.
AI1T.

}Hli

7.

ll formule I'annotion à inserire sur la palcnl ,. tl•;l i H é e
lm; offices sanitaires aux navires en partancc.

. .Bn eas d'apparilion de maladies épidémiques óu d'ppiZ•Juf.ieg eu Ji;gyptc, il arrête Ics mesut'es préveutivcs' ayant
puur olJjet ll'empêchcr la lransmission de ccs maladie!j it

r ~transe r.

AH'I'.,

H.

Lc Couseil kurveillt• 1•L eont.rulc l'exécution de~ nlt'~UI"L'~
quarantenaire,_; qu • il 3 arl't'\térs.
11 formule tous les rt>gfcments l elatifs ali Hcniee quallmtcnairc, veillc à leu r slrictc cxécution, tant cn e c qui
ecmcernc la ptotection dn pays que le maintien dcs garunties
stipulées par les conveutious sanitaircs intematiunalc.~.

c-: ali itaires

•

AH'l'·•

li réglemcntc, au point tlc

10.,

·I

vw~

sauitai,·e, lcs cllndilit•Ht>

dans lcsquelles àoit s'cffectuer lc '.ransport dcs pélerins :í.

1 :lller et au retour du Hadja;.:, d 8Ul_·vcillc lcur état llc
eu temps de pelcrinage.
\In'.

:ltmlé

11.·

Lcs décisions ipriscg par !e Coaseil Sanilairc. ~larit iuuJ
Pt. Quarantenairo sont communiquées au 1\liuisl.erc de l'lnlel·icur; il en 'sera égalcment donné eonnaissauc1\ au 1\linisti·rc
.:Ies Affaircs étrangeres, qui lcs notificra, s'il y a licu, a11x

agences et consulats généraux..
'
· Tontefois, lé ·Présiden1e lln Conseil t•t~t Ulllm :.~<.i à COI'l'l'S~
poudre direçtement avec les Autorités consulaircs dcs villcs
maritimes :pour les affaire~ com·antcs llu scrvice.
AH'I',, i~.-

Le Président, et, cn cas d'ahsence. ou d'cmpêchcmcnt de
cclui-ci, l'Jnsp.ectcu~ général. ·d1.t Scrvicc. Sa!tita.ire, 1\laritin!c
et Quarcntena1re, est. charge d assm·cr· 1 cxecution des tlcct~
1
1\ions du Conseil.
Á cet cffet, il correspontl
dircctemen{c avl.'c tom; lm;
o.gents dn Servire Sanitmrc, Marilimc ct Quarantcnaire, ct
:lvec !e~; divt~rses Autoril<;s 1ln pays. 11 dirign. Ll'aprt•s lt•s
avis du Conseil, la police sanitaire des ports, lcs élablissements maritimes quaranlenaircs ct Jcs stations quaraulcnuí~
rcs rlu flésert.
Enfín, íl cxpédie lcs affaire~ :.:ouranle~.
AHT.

VIn~pectrul'

J3.

gént5ra1 sanifairc.

k~

directcurs dcs

(l[fiel'~

'-':mi!aiJ•ps Ie~ m(·dl'cins dl.'" stal.inn,; Hmi1airt~" d. cal\l}H~iuenl s

qu:u·onten:Jirrs 1loivrnt.
~nlierrmcnf.

Ml'l!

l'holsi,; lltll'mi fp,; métlecins 1'1~
Facul11j de médccine

!lipJômés, soit l>ar Ul!l)

ruro,péenne. f'Oit par l'Éfat;
v, (it\iêguê du Conscil
diplôrr:u du Caire. .. ...•.

~

t)jl.'dualt

pol"'~'ll

ôlrc méul.'cin

· ÁC10B DQ PODER EXECUTIVO

Pl)nr t cutes !e~ fonetioll~ et cmplois relcvánt du Servico
l\laritimc et Quaraíttenairc, !c Conscil, 1mr l'cu!.hJ:- 'I i~e dP :sun PI't~sidPnt., désignc ;;es ·~andiduts au J\lini;;trc de
rinl•.'I·i'!lll', qui seu! aura !c drolt de les nommcr.
ll ~~·1·a 111 •·e•:d,; de mêuw puur te~ mntations ct avauce-

~auiiain·.

ll"'.lll'"'.

k·'

'l'l)ulduis le l'résillcut aura la namination tlircctc t..!c tuus
suhalterncs, .hommcs de pginc, gcns de scJ·vit:e, ele.

:1g·enl>~

scil.

Lu I!ominatic·n tles gardcs de santé e"t rést'rvéc au Couiti,

AIIT •.

L••,; dir\'t:ll'III'H de~ offiees sanitaires sont. au ,nombr·c dtl
leu r n:sidetu·c i1 Alexamlric, Damiet.t P, l'orl-~aül, .
:-;uPz. Tot', ~ouakim ct Kosscü~.
l.'oJficc ~anil a ire de 'J'or pourra ue fonctionncr que pcndrml la dur•:e du pelerinuge ou cn tcmps d'épidémic . .
~.·]li, :~;v:lllt.

AP;r. 1G.

Le:> dir•·dcur~ dcs ofl'ices · sanit.aircs out ~uus IPu r;; ortous Jes employés sanitaires dê leur circunscription. Ils
~ lfil I"C'1[lOilS[\b)cs de la bollllC exécntion du SC!'VÍCC.

l~n·;;

~-\H'l'.

Lr•

rhl'f

n1 f rii.Jut.ion!'

uc

17 •.

l'agence sauitairc d'EI Ariclw a Ir" m(~mes
au" direet.eur:; pa!' l'al"lielc.

•1uc cclles eonl'iécs

(lllC IH'éCedc.

T,p.; dircrfcurs dcs stations sa•liluires
et: camvcmcnls
quaranlenaircs ônt sons lcurs or(hW> tons les cmployés dn
H'J'vice múlical ct du scrvicc admini~tratif dps élablisscmcnls
•JU' ils tiorigent.

AHT •.

10i

L'Tn,;pccteur général sanit:airc ~~t chargtS o(}(\ la sur' ~"Íllanco de tons los scrviccs dépend:mt du Cml~•·il ~anitaire,

l\Jarit imc et

Quarantena~re.

l!'r·

r

AHT,

•

20. ' '

L.~ déJ,:gué un Conscil Sanitalrc. Marif imo nl Quaran~
l••rtail'c :'r H.iedúah a pour mission do fonrnir an Consei\ duK
inlorJII:tl.inn,: sm· l'état sanitairc du Hcdjaz, sp,:cialenrent, cn
ll!mp~

tio velerinagc.

Arll'.

21.

lTn Gonril•~ Llt~ disciplinr. com.jJO:>ti du p,.,:sidenl. df' l'Tnsp•~
rlmn· gt\J\Pral llu Sm-vief' Sanitairc. l\la1'iLiuw pf, QuaranLcJiaii·e eL de trois D•'légLH's élus par !c Con;;;Ptil e~t. charA"•í
d'examincr l_e.s. plaintoes. port.ées contrc iet~ _agents r~cvant du

ScrVIce Samta1rd, Mai:Itune e_t Qual:au_tem\lrc., .

·.171

1t. •·"'-~ .

'

Il dresse · ~.1r c-haque :lffaire un rapport et le soumet à.
l'appréciation du Conseil, réuní en assómblée générale. Les
. Délégués seront renom'(!lés tous les ans. Ils sont réélegibles.
_. ~a décisitm du Conseil ~st, par les soins de son Président,
soum1se à la sanction du Ministre de l'Intérieur.
L_e Comité de discipline peut infliger, sans consult<Cr le
Consei~: 1"; !e blâme; 2", la suspension du traite.ruent jusqu'à
un mo1s.
AHT.

22.

Les peines disciplinairó8 sont:
f•, Le blâme;
-. 2°, ~a suspe~1sion du traitement depms huit jours jusqu'à
tro1s llllOIS;
.
3•, Le déplacement sanl:' indemnité;
4•,_ La. révocation.
, Le tout sans préjudice des poursuites à exercer pour les
crimes ou délits doe droit commun.
AR'J'.

23.

Les droiJ,s sanitairHJ et quarantenàires sont per.cus par
lhes agents qui rélevent du Service Sanitaire. Maritime et
Quaran!enaire.
Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne Ia comptabilité
et le tenue des livres, aux reglements généraux établis par le
Ministere des Finance&.
Les agents comptables adressent leur comptabilité et le
produit de leur perceptions à la Présidenc'() du Conse·il.
·
L'agent comptable, chef du bureau central de la comptaJlilité, leur .en donne décharge sur le visa du Présidoent du
Conseil.
'
~RT.

24.

Le Consetil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire dispose
de ses finances.
L'administration des recettes et des !Iépenses est confiée
à un Comité composé du Président, de l'Inspect'Cur général du
Service Sanitaire. Maritime et Quarantenaire et de trois Délég:ués des Puissances élus par !e Conseil. Il prend le titre
óe cComlté des ,Finances~. T~es trois Délégué:s des Puissances
sont renouvelés tous les ans. Il sont réél'Cgibles.
Le Comité fixe, sauf ratification ·par !e Conseil. !e traitement des employés de tout grade; i! décide les dép-enses fixes
Pt les d~penses imprévues. Tous les trois mois, dans une
séalliCe spéciale, i! fait au Conseil un rapport détaillé de sa
ge.stión. Dans les t.rois moi~ qn i suivront l'expiration rle
I'année nudgétaire. !e Cons,~i I. sur Ia propositinn du Co11lité,
arrête le bilan definitif et ](; transnm!. par l'enf.rr•mise d1• son
Président, au Ministre de l'Intericur.
Le Conseil prepar.~ le budget de S('s re~ettcs ct. celni dn
ees dépenses. Ce budgct sera arrAté par Ie Cansei! dP•s Mini~tres en même wmps qlH' le hnflJ;wt général dr·J l'Eiat, a
titre de budget annexc. - Dans !e cas ou le chiffre des
dépenses excéderait !e chiffr-c des receUes, !e déficit sera comblé par Ies ressouree~ générales <le l'Etat. Toutefois, le Con-

273

il!eil déVi'a étudier sans retard Ies moyens d'équilibrer Ies recettes et les dep~nses. Ses propositions seront, par les soins
du Présiodent, transmi~es 3ti Mmistre de l'Intérieur. L'excédent des recette>l, s'il en exi!'lte, resterá à la caísse du Conseil
Sanitai!·e, l\faritime et Quarantenaire; il sera, aprês décision
du Cansei! Sanitaire, ratifiée par lei Uonseil des Ministres,
affecté e."\:clusivement à la création d'un fond de réserve destiné à faire face aux besoins imprévus.
ART. 25.
c.•

·s

-

·

·

Le président ,~t ttmu d'ordonner que 1-e votP aura lieú
au scruhn secret, toutes les tois que trois membres du Conseil
en font la demande. L e vote ou scrutin secrert est oblig·atoire
toutes les fois qu'il s'ag·rt du choix des Délégués des PuissanI'M pour faire partie du Comité de discipline ou du Comité
dts Finances et lor3qu'il s'agit de nominat.inn, révoeation,
mutat.ion ou avancem'l'!llt dans le personnel.
'
AJ\T,

26.

Les Gouvcrncurs, Préfe!s de po!ice et Moudir.<> sont re>Sponsables, en ce qui les concerne, de l'exflcution oes rê~le
ments sanitaires. Ils àoivenl, ainsi que toufJCs Jes autorltés
oiviles et militaires, douner leur ooncours Iorsqu'ils ent sont
!également requis par les agents du Service Sanitaire, Ml}rltí·me et Quarantenaire, pour assurer la prompte exécution des t
mesures pri&es dans l'intérêt do la santé publiquo.
ART.

27.

Tous décrets et réglements antérieurs sont abrogées eu c-o
qu'ils ont. de contraíre aux dispositions qui précàdent.
AnT.

28.

Notre ·Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du
présenfl décret, qui no deviendra exéoutoire> qu'à partir du
fer. Novembre 1893.
Fait au Palais de Ramleh, le 19 Juin 1893 .. ..

,

ABBAS HILMI.

Par le Khédive:
Le Prdsident du Const:il, Ministre de

r: lnté1·ieur,

RJAZ.
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Nous, Khédive d'Egyple,
Sur la proposition de Notre Ministre 1ie,;
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministr·es;
Ltla de 1922 -

Vol; II

Finau10e~
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27i
.·· ,Vu l'eavis conforme de_,MM. le,; "Co~missai~:pir~~~:'
dÔ'la Caisse de la dette pubhque en oe qm concetne I ar~cle 1,
· , Avec l'assentimerit
des Puissances,
'
.
I
/
Décrétons:
Alt'f!ULE PREMl.&R

A partir du l'exereiee riuancicr 1~94, il_scra prélev·é anlluelinente sur les recet.tes actuelles des drolts de pbare une
~iomme de 40,000 L. E., qui. ;;era employée eumme il esl ex~liqué dans les articles smvants .
. \JlT.

~-

La sunune. pnílevée en l~!J4 ~et·a affeetée: 1", à eomblee
le déficit éventucl de r !'XCI'llÍCC finanllicr Hl!l i du Conseil
quarantenaire, au eas oü ee défieit u'aurait. pa:-; pu ôlre entieremenl couYerl avec ks I'es;,;uurces provenaul du fonds de
réserve du dil Conseil. ainsi qu'il sera dit .à l'article qui
suit; 2", à f ai r e fae•~ aux Llépenses extraordiuaires néces:;itées
par l'aménagemeht urs établissements sanitaires d'El-Tor. de
Suez et des Sources de Mo"ise.
ART.

3.

Le foinls de t·éset·vt~ aetllel du Conseil quarentenairc sera
employé à combler le déficit dr l'exercicr ·1894, sans que ce
.fonds puisse êl1·e rr~rlnil fi tmt• ~nnmw inférieure .à 10,000

LI E.

Si le défict JH' :-;p lrmtve pa~ mltiérement couvert, · il y
ISera fait face; po11r I e reste, ave c les reRsources créées à
~·article premir I'.
AHT.

4.

~ur

la -;umme de L. E. tlO.OOO. pmveuant des exercices
~era préleYé: 1", une summP égalr.' à
eel\e
·qui aura ét-é payée Pn 1891 ,.;m· le:; mêmes l'"l~ettes, à valoir
sur le deficit ue !adite année. 1894, de maniere à porter à L.E.
40;000 le montanl des ,;onnnes affectées aux travaux extraordinaires prévus à l'article ·ier. pour El-'l'or, Sliez et les
Sources de M.o'ise; 2", leR sommes nécessaires pour combler
le déficit dn budget ·<In Conseil qnarantcnairP. pnnr le exercic~s finaneiers 1895 e!. 1896.
Le surplus, apres le prélévement ei-dessus, sera affeeté
;à la construction de nouYeaux phares dans la Mer Ronge.
.189•5 et 1800. il

AH'I'.

5.

A P!Rrl.ir dP l'exercil:e fiuauuier 18!17. eet.Le somme annudle de L. E. HJ,OOO sem affcc\ ,;., t1 comblcr les déficits
éventnrls du Cnnseil quarautenaire. Lc montant. de la somme néce~sairP i1. rei. effcl ~era al'!'êté Lléfinitivcment en prenant pour baO'c lcs rr'•,.;11ltah fin:uwinr:< dP;; rxPrrircs 189<4
et 1895 du Con;.;eil.
Le surplns i<Cra al"feclú à tlllf' l'éduction Lies droils d€
phares: il est entendu que t'P=' droit~ Reront réduits dans lE
-mêmc proportion. dans la ~er Rouge et dans la Méditerranee

ART.

U.

Moyennant le8 prelévem~nt~ et affecLations ci-dessus, le
'Gouvernement esl, à partir de l'année HHJ4. décha;gé de tou~e
obligation quelronque en .cr qui eonccnw leK depenseH_, smt
r~rdinaires. soit extraordinaires du Consoil quarant.enau·e ..
11 r>st entcndu, toutefois, que les th'pei_J.ses supportées
jusqu'à re jour par I e GouvPrnemenf . l::i!ypt.1en contmueronl
à rPsfrr il ~a charge.
'
.\RT.

7.

,\ IJiUI'Lit· di' l't>XP!'l;ict~ I&H, lon; d11 t·églüllll'lll dl' flllt:ijlte
t.ies excédentes avec la Caísse· de la Del f c .publique, la part
de ces excédents revenant au Gonverncmenl :<era majorée
d'une som me anuelle dr '20,000 L. E.
AJ{T.

8.

11 a été cuuvenu entre le GouYet'tH•mmll .Bgyplicu et los
Gouyememenh cl'Allemagn<~. dP Bel.gique, .dP Grande-Bret.agne ri d'ltalie <jue la f;omme affect.ée it la n\duction des
droits de phares, aux termes de l'article 5 clu présent décret,
viendra en cléuuction de reli e de 49,000 f:. E. prévue dans
Jes lcttrrs annexées anx ConvPntions Commercialc!'l intervenw•s enf J'C I'Égypf e e f leí"dits GonverrH•ment.s.
AR'!'.

9.

Nolre !\linistrP des FiJJancns e~l.
1
pn\;-;cnl. decrét.
Fnil a11 Pala i,; de Koubbeh. lc

cltnr;.:t'~

~5

dr• l'exécution du

•

Dr'·t~emhre

ABBAS

Par Ie Khédive:

!IH

o

lfiLiU.

f,,. ]Jré.,·idl'nf du Const>il des Minis! ri',
No Nu bar.

1.n l\linislt·r• dm; Finauees,
~\hmrr Mazloum.
Lr• Ministre dr>s Affair·0s
Bout r os na a! i.

J~trang~·rrs.

Arrêté Mipistériel du 19 Juin 1893, concernant le fonctionnrement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
Le .Ministre de I'Intérieur, vu le Décrét en date du 19
Juin 1893, arrête:
TITRE I

Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantemiire
Aft'l'lCLg PHEMIEH

Le Jlr<'.~ident est tenu de convoquer lo Cunseil 8anitaire,
:.\.Iarit.ime ct Qua!'antenaire, en séance ordinaire, le premier,
mardi de ciJaque mais.

. Il est egalel:r.el\t tenu de le cnnvoqucr lorsque ttoi~ mmbres sn font la demaüde.
.
.
n doit enfin réunir l~ Conseil, en séance exLr$ordinaire,
t.oules lefl. fois que les oirconstances exigent l'adoption immédiate d'unc mesure grave.
ART.

2

-La le,ltre de convocation indique les questions porlées 'l'ordre du jour. A moins d'urgence, il ne pourra être pris de
décisions définitives qÚe sur res questions mentionnées dans
· ,la lettre de convocation.
ART. 3.

Le secrétaire du ·Conseil rédige les proces-verbaux des
séances.
Ccs proces-verbaux doivent êlre présentés à la signature
de tons h"" membres qui assistaienl à la séancc.
Ils sonl intégralement copiés sur un registre qui O;'lt conservé dans les archives concurremment avec les originaux des
proc~s-verbaux.
·
Une copie provisoire des proces-verbaux sera delivrée à
tout membre du Conseil qui en fera la demande.
ART. 4.

.
Une Commission permanente corr.posée du Présídent, de
l'Inspecteur général du Service Sanitaire, ,Maritime et Quarantenaire, eet de deux Dólégués des Pnissanccs élus par le
Conseil, est chargée de prendre les décisíons et mesure,; urgentes.
Le Délégué de la nation inleréssée esl toujours convoqué.
11 a droit de vote. IJes récisions sont immédiatemonL communiquées par leltres à t()US les membres du Conseil.
"
Cette Commission !ileh renouvelée tou.s les 3 mois.
ART.

5,

l

Le Préstdent ou, en son absence, l'Inspecteur général du
Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, dirige le?> délibérations .du Conseil. I! ne vote qu'en cas de partage .
. Le Président a la direction géné-rale du iServioe. 11 es\
ohargé de faire exécuter les décisions du Conseil.
SECRÉTARIAT.
ART.

6.

Le secrétariat, placé sous la direction du Président, centralise la correspondance tant avec le Ministere de l'Intérieur
qu'avec les dívers agents du Service Sanitaire, Maritime e\
Quarantenaire.
·
n est chargé de la statístique et des archives, n lui sera
adJoint des commis et interpretes en nombre suffisant pour
.a.ssurer l'expédition des affaires.
· ·

A.CTQS

p.o
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.ART.

7.

Le secrétrure du Consr.il, chef rln secrélariat. assiste aux
du Conseil et rédige les procàs-verbaux.
i:l a sous ses ordres les employé.s et gens du Rervioe du
secrétariat.
1
Il dirige et surveille leur travail, sous l'autorité du Président.
·
·
TI a la garde et ta: responsabilité des . arehives.
~éances

BUREAU DE COMPTA!BILITÉ
ART.

8.

Le chef dn bureau central de la eomptabilité est cagenf
. comptable".
Il ne pourra entrer e.n fonctions avanf. d'avoir fourni tln
cantionnement., rlnnf. le qnantum sera fixé par !e finnseil 8anifairP. Maritime et Quarantenaire.
·
Jl contróle. sons la directíon du C(,)mlté des finance.~. 11!1.~
opémtinns rl11~ pnl.pns•~·~ it 1:. rl'rdtP rins droif.o ~anitnirr1~ Pt
rynarantenaires.
11 dresse rles états et comptcs qui doivent être tran,~m is an
Ministàre rle I'Intérieur apràs avoir Atre arrAtés par le Comité dPs fínancr~. el. appronvl'is par !e Conseil.
DE I.'INSPECTEUR GÉNÉRAL S'ANITAIRE
ART. 9.

L'Inspeêteur général sanitaire a la surveillanee de tou9
les services dépendant. du Conseil. Il exerce cette surveillance
dans les conditlons prévues par l'article 19 dn Dér-ret r.n datr ,
dn· 19 Juin 1893.
'
•
Il inspecte, au moins une fois par an, r-ha.cun dcs offires.
agences ou postes sanitaires.
·
En outre, le Président · détern:ine, sur la propoait.ion du
Conseil et selon les besoins du . service, les inspect.ions anxquelles I'Inspecteur général devra procéder.
En r.as d'emp•Tchement de I'Tnspecteur général. le p~f:_
sidPnt d•;~ignera. d'nrrord avec !e fionseil. In fnnr,tionnai!·e anpP!é à In surn!P,er.
·
.
fihaqur fois QUP l'Jnspede.nr gr.néral a visit.rl un offlice,
une agl'nrP. 1m poste sanifairA. tmA station sanitaire nu 1m
r,ampenwnt. qunranfenaire. il rloif. rPndre r.omrete à la Prrl,;idPnce dn fion~l'il, Jlrll' 1m rarp0rt. ,qp6ci::ll. de r?snltnfs rl0 sa '""r·ifiration.
nans l'infrJ·valle riP sm:; 1ournées. I'Insned.AJII' géné.t·al
r>rend rart.. !'nus l'autorité du Président à la direction du ser-l'ice général. I! suppTee !e Présid~nt en cas d'ab8ence ou d'em~êchement.

ACTOS DO P0DER F.XECUTIVO

TITRE I!.

Service des ports, stations quarantenaires, 3ations sanitaires.
Awr. 1O.

La police sanit.airr. maritime ct qnarantPnairc. lc lnng dl\
littoral égyptien de la MéditerrarH;P rt. de la i\1 cr Hougc, aus:si
bien que sur les frontiercs de t.errc rht c\llr; du dPscrt. rst confii!e aux directeúrs des uffires
santl\ directPurs dfls ~ta
twns sanitaires ou eampemcnts quarantenaires, rhflfs de&
a~ences sanitaires on ehefs des pn<:t'f'<: .<:anifairf's "'· aux rmployés placés sous lPnrs ordrr".

,J.,

ART. 1 1·.

Les directeurs dos ufficHs (]f• ,.,antP on( la dit'f'etion et. la
responsabilíté dn service, tant de l'officr à la tête rluqurl ils
sont placés que des poste ssanitaiers qui Pn drpent..
Ils doivent veiliflr it la stricte exÃcution eles reglements
de police sanita ire, maritimc Pt quarantcnairP. Ils se conforment aux instruetions qu'ils reçoivent. ele la Présidcnee du
Conseil ~t donnent it tom les employés de leu r officr. aussi
hien• qu'aux employús rles postes Ranitaires qui y ~nnf ratfachés, les ordres cf les instrnctions nécf~ssaires.
'
Ils sont chargés de la reconnaissance et. rle l'arraiRonncment des navires. do l'application rlm; mcsnres quarantrnaires.
et ils procedent, dans jes ra~ prévns par IPR reglements. e la
visite médicale. ainsi q11'aux PTICJ11Me~ ~m· leR enntravcntions
quarantenaires.
Ils correspondent seuls ponr les affaires administratives
avec la Présidence, à: lãque.lle i!::; transmettent tons les renseignements sanitairrs qn'ilr; ont rPrlwillis rlans l'cxrrdcn rln
Ieurs fonctions.
ART.

9u

1~

.

. Les directeurs des offices de sanlé sonl. an poinl. de vue
traitement. di vi sés en deux r! asses:
Les offices dr t• cla~e. qn1 snnf. an nnmhre de quatre:
. Alexandríe;
Port-Sa}d;
Bassin dr. Rue?. ef, campeml'nt. flll;( Rmnrr" Ól' l\toi·sp;
Tor.

Les nffires rlP (feuxif>me
trnis:
DamieUe;
Souakim:
Ko?.RPir.

('.]as~c,

qni sorit. au nnmbrc de

ART. 13.

Les chefs des agences sanitaires ont les mêmes attribu·
tions, en ce qui concerne l'agPncc. que leR rlirect.eurs en re qui
coneerne leur offic~•

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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ART. 14.

I! y a upe sr~ule agenCf1 .sanitairn à F,l Arichc.
ART. 15.

Les chefs des postl:ls sanitaires 011 t sous lcu_rs ordres lel'!
mnployés du póstc qu'i'ls dirigent. lls sont placés som les orrlres du directenr d'un eles offices dr santé.
Ils sont chargri de rext'·rution rles mesm·r,. !=<ariilaires rt.
qnarentenaires indiquées var lcs reglemenls.
.
Tis ne pcuvent •.lélivrer anrune patente Bt ne sont autürisés à Yi.~0r qne les patents drs bfttinwnt.~ pa1·t.ant. ~'>O libre
pr.atique.
Tis oblip:cnt les .navirPs qui arl'ivent à leurs •'chr\lr a.vec
une patentr brute ou dans• des comlitions iiTég-u!it>,·cs h se
rrnüre dan~ un portou existe un office sanilairr.
Ils ne peuvent eux-tnêmes proc1>der áux enquêt•~s sanit.aires. mais ils dni"r'nf. aprwlPl' ;I r·P! rf'fpf lP ilil'Prl rui' rir roffif'fl dont ils rfllevenf..
En dehors des ca:,; rful'geneP absohw. il~ llP r:ut'J'0.spondent
qu'avr·e ce direcfeur pour toul.es lcs affairn~ aflmini;:;trative~
Pnm· lPs affair•·s sanitnil·••s l't qnaratJil'nairP~ lll'g'('llil'"'. telles
que lcs ffiPSUJ'PS 1l prl'nrlr<' an sujet. d\m naYirf' arrh·ant, ou
l'annotation à in;:;r,·ise sm· la patentf' i1'un nâyit·e PD partance,
i!s CotTrspondent. dirrrtmnent. avee la Pr~sidence dií Gonseil;
mia;; il doivent domier sans I'Ptarrl cornnmnir~al.ion rle rp,f.te
rnrrespondaJlre au directeur dont ils dfipendenl.
Tis sont tcnus d'aviser, par les Yoies lm; plus rapides, la
Presidenel' rln f:om:piJ rlrs ~anfl'Ul!l'S l]ont i!<: am·nnt connaissnnee.
ART. 16.

Les post.rs sanit.airPs ;;ont. an nonl11rl' rfp ,;ix. !'·nnm~r,;s
ri-apres.
Postes du Port-Neuf. rl'Ahonki1·. Hrnllos ,.t 1\llsPI.It•. rclPvant rle l'offiee d'Alexandrir..
Postes de Kantm·a Pt dn pnl'l. inlr;riPur •I'Tsma'ilia. rclr'yant dr, l'office rle Port-Sai'd.
Le Conseil pourra. suivant iN: n~'cPssitr>s d11 ;:prvice. flt.
snivnnt RPs ressourceF;, r.rrf1J' dP nouvPanx pns!Ps snnit.aires.
ART. 17.

LP s(1l'vicP permanent ou provisoirp rJ,.s si ai ions .~anitair!'s
rlPs carnpements quarantrnairPs P~1 rnnfif> ;, dPs dirPrteurs
qni ont. sou~ leur." ordrp,s fies P!'nployés snnilaii'P~. dr·s gardic·n~. rlPs postP-faix pt rlP!=! gens rJr, sPrvir,..
d

ART. 1 H.

Les flirectr.urs sont. chargés de f'airr ~ubir la qmu·an1ainP
anx personnns CJwoyúes à la· statinn sanitairPs ou au raml):(•ment.. Ils vflillent, de concrrt. avec le~ médecins. iJ J'isnlrment
elAs différentPs eatégories df1 quarantenait·es r1. Plllpêchent

totite compromission. A l'expiratwn au aelat nxe, us donnent ·
la libre pratique ou la suspendent eonformément aux reglements, font pratiquer la désinfection des marehandises et des
effets à l'usage, et appliqH•'nl la quarantaine anx gt>os employés à cette opéríltion.
ART., 19
~ur l'exéeution
des mesuras preserites, aim;i qui ~ur l'état de santé des qnarantenaires et du personnel de l'établissement.

Ils exeroent une surveillance constante

ART.

20

Tis sont responsltbles de la marche du service et en rendent 1 compte1 dans un · rapport jornalier, à la Présidence du
Congeil Sanitaire, Maritime et Quarantenai.re .

•

ART.

21

Les médeoins attachés aux stations sanitaires et aux campements quarantenaires relevent des directeures de ces établiasements. Ils ont sons le11rs ordres les pharmacien et Jcs
infirmiers.
Jlil surveillent l'état. de santé de,; quarautPnaires et du
personnel. et diri!l<'nt l'infinnm·ie dP la -'lalinn sanitair~> ou du
campement.
.
·· ., .La libra pratique ne peut être donnée a11x personnes en
q\uirantaine qu'apres visite et rapport. favornblr rln .rnrdecin.
AR'l'.

22

·naus· chaque offi~e sanitaiJ'f' .. qfatinn sanilai1·e ou campement quarantenairP. lo dirPdmu· Pst. ans~i "ag-Pnt cornptablé:..
,
Il désigne, sous sa responsabilité pr,rsonnelle effective.
l'employé préposé à l'encai~'lPment de~ droit;: sanitaire5 Pt
quarantena ires.
.
,
Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également
agents ~omptables; ils sont chargés prr,:onnrllemf'nt d'effcctutlr la perception des droits.
Les agents chargéR du recouvrement de~ droits doivent
i!\e conformar, pour les garantias à préAenter, la tenue des
lécritures, l'~oque des versement, et. généralement tout ce
qui "oncerne Ia partie financiere de leur ó'PrViCf\ aux rrglcments émanant du Ministere des Finanr,es.
ART. 23

J,e!l dépenses dn Bervir,e Sanitaire. Maritime et. Quarante.

naire seront acquittées nar les moycns pronres du Conseil, ou
d'accord avec !e Ministi'wr df'~ Finanrr·~. pR r 1I' ~rrvice dPs
eaic;!'1es qu'il désignera.
Le 11aire, le 19 Jnin 1893.

E tendo sido a mPsma C:onvenção. I'Ujo !.Pôr fica acima
transcripto, approvada pelo Congresso Nacional, a confirmo e
ratifice, e, pela presente, a dou por firme e valiqsa, pa!'a pro-

duzir os seus devidos effeitos, remettendo qu~ ella será cumprida inviolavelmente.
,
Em firmeza do que, mandei passar esta carta. que assigno, e 6 sellada com o sello da<; armas da Hepublica e sub~rripta pelo Ministro de Estado da!'\ Relaçõ~s Exteriores.
Dada no Palacio da. l'l'esidencia. nn 1\io dr .Taneiro, aos
,.q11at.or7.e dias do mez de dezembro de mil nover,entos e vinte
e um, 100" da Indepedencia e 33'. da R~publiea.
EPITACIO

PESSÔA.

AZEVEDO MARQUES.

DECRETO No 15. 4H -

: Jl

DE

i9

DE ABRIL DE

W2.2

f'otH'f'de autorização á rompanhia

Antnrctiro Prwlistn. para
rrmtinuar· a funceionar -na RPpub/it•tt

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra8il.
att.elll;eP.dn r:o qu~ requerfm a Companhia Anfarrt.ir·a Paulista.
autoriz::>.da a fnnedonar na Rrpuhlica pelos dr><'l'~l.ns ns. :317,
d~ 2 r1e maio d~ 1R!lt, i. 523, de tS de agosto d1• 1893, 3. 348.
de 17 de .iulho r! e 1899. 4.001, de 22 de abril de 1901. 5. 2fl9,
de 26 julho do 1904. e i0.036 ,de 6 de ÍfWI'reiro dP 1913, o
düvid2ment1' representada, decreta:
Artig-:-" nnico. E' eoncji.ldida aut.orizaç.ão á Comp:mllia Antn.rclica P·mlista 11ara continuar a funccionar na Republica
com :1'; ~Hera<;iírs feitas em ~ens Pstatutos, approvadas f)lll
a~semblt"~.· geral ordinaria de 24 de março do
1:orrenle anno,
ficando, porém. a 'me~ma comp·anhia obrigada a rnmprir· a'l
Jnrrna.lio;\dPs exi.gidas pela legislação em vigor.
Rio do Janeiro, 19 de abril de 1!l22. 101° da Imlependeneir. e 34• da Republiea.
E!pJTACIO PF.RS~.~.

Simões Lope.,.

DECRETO N. 15.445-

DE

i!l

DF. ABRIL DE

1!12?

('onf'f'(l(' a!tlol'izar~ín á Lanrnan & Kem)J, !H~' .. r>n;·n frtll''"iorwr

na Repu7>Ticn

O Presid~nte ria Repuhliea doc: Eslados tinido.• rio Brasil.
attendendo a0 que reqtH)ren a ~ocierladr. ~nwnvma Lanman &
Kemp. Inr... com séde em Nova York, Estarlns T'nidn~ rl:! 1\meJ•ira. P rl~virlamentP representada, rlr.creta:
AJ·tig·o unieo. 'E' eonreditia autMização á ~oeiPr!adP AnonynHI "Lanman & Kcmp. Inc." para funccionar na Rcpublica
com os estatutos que apresentou e mediantP a~ clansulas que
a este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado dos

Negocios da Agricultura. Industria e Co111mercio. ficando a
milsrna sociedade obrigada a cumpi'ÍI' as l'onnalidacles Pxigidas
pela legisla~·.ão em vigor.
Rio de Janeiro. 19 de abril dP 1\l:'~. 101" da lnt1epenr1Pnria e
34• da Republica.

Simões Lop•·s.

Clausula:; que accmpa·nham o decreto n.

i5.4,.5, desta data

I

A sociedade anonyma "Lanman & Kr1np. !IH'.'' (• olH'igarl:\
a ter nm represcntantr gPral no Bmsil, rum plnuo;; e illimit.adol'. poderes para tratar .P defini i i ,·altletllc t·esolvcJ· as questões que se suseitarem, qur1· rom o Governo. q11Pr enm particulares, podendo srr dPmmH.lado ·~ r-rl'rher eifa~•ãn inieial pf'la
Companhia.
TI
Todos os act.os ttur pratiea1· llfl B1·asil fil'arfío s11jcilos.
unicamente ás resprctivas leis •· r<·gulaJnenio;.; P á jnt·i,.dirção
de seus tribunaos judidarios 1111 arlminist.rat.iYn~. sem quP. rm
tempo algum, pos~m a rPfr>ricln Companhia rl'elamar qualquer
nxcepção, fundada em sp,us estatuto~. rujas di,;pn~içiics não
poderão servir de ba~e pal'3 qJJalqtJPJ' rcc lamaç.ão tlmCI'J'n•·n IH
á i>xecnç.ão rla~ of1ras tHI Rl'n·i~·M n C!" f' cliPs ~I' l'l'i'CJ'Pill.

·rn
l!,ica dependcni.P- de autoriza1;ão do 110YCI'nn qnalqnrr· all.eracão quP a Companhia trnha dP- far.rr nos l'esperthns rstatntos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização pam fnnrrinnlli' na
Republirll: Re infringir esta rlausnla.

IV
'

Fica entendido qur a autorização 1; dada sem prejuizo do
principio de achar-se a Companhia sujeita :ís diRposi('Õf'f\ de
-direito que reg-em aR 8ocirdadfls 'Anmi~·nu;s.

v
A infracção rle qualquPJ' das clans11lfls JHII'a a lJU:ll não
esteja comminada pPna es[)Ccial ~Prá. punida com a mulfa rle
um conto dr• réis (J :000$000) a 1~ineo 1~ontos dl~ r•\i;;
(5 :000$000) e, HO caso dr rf•incidPnt·.ia, l'nrrt a t•assação da nutorização concedida pelo tli>t'l'rlo l'rrt \'irtwl!~ rln qnal baixam as
pre,;entes clausulas.
R in de Janeiro, Hl rlP nbril rlr Hl?2. -- Si-miJes Lnpes ..,
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IJECRETO N. 15. !~,46

~ DE

19

DE ABRIL DE

1922

ConcNie autorização á « Thc Royal .11-lai/ Steo111 Parire/. Company », para funccionm· nn RPJilll>lica

O Presidente da .H.cpublica dos Estad"s Unidos do Bra-

sil, attendendo ao que requereu a sociedade anonyma The

H.oyal Mail St.eam Packet Company, com séde em Londres,
Inglaterra. n devidamentP l'PprPF'Pnlada. decreta:
Artigo uni co. 1~' coneedida au.Loriz[IJ,';ío :í. sociedade
auonyma The Royal Mail StPam Packete Company, para
:funccionar na Republica com os estatutos que apresentou.
mediante as clausulas que a estP acompanba, a;;:signada pelo
·:Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, lndustria e
Commercio. ficando, por!\m, a mesma sociedade obrigada a
cumprir a~ formali.dadr~ exigidas pela leg·i,;\aç.ão r>m vigor.,
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1922, 10 1" da Indcpen·doncia e 3~· da H.epublica.
EPITAC!O PESSÔA.

SimõPs Lope.ç.

Clausulas qne acompanham o decreto n. 15.446, desta data
I

Thc Royal Mail Strmm Packet Company, t; oh1·igada a
ter nm reprPsentante geral no Brasil, eom plenos P illimita'(]os podrrr;;: l)ara tratar r drfinHh-amcutP rPsolveT' as ques-·
fí}e~ qup SI' ~USr.ita~am. fi\!Cr rom I' (}rlYPI'Tlll. lf111'1' 1'11111 parÍÍCUlares, podendo ~Pr rlemandado P rrreher citação inicia\
JWla rompanhia.
II

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivaR lei!' r rrgulamentos e á jurisdicção de fiem; tribunaeR judiciarios ou administrativos, sem
que. em tempo algum, possa a rr·fcrida r.ompanhia rPclamaT·
{]Ualquer PXcepção, fundada em seus Pstatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qna\quer reclamação concernente á execução das obr[lc; nu sPrviços a que elles
R~, referem.
III
, Pica dep.endente de autorizacão do Governo qualquer
alteraç-ão que a companhl'a tenha dr fazer noc; 1·nspectivo~
estatutos.
Ser-lhe-ha casRada a auLorlzaçãn parn !'11nreinnar na
Rrpnblira. si infringir P~1a clau.~nla.
IV

Fica entendido que a autorização ,~ dada sem prejnizo
dv principio tde achar-se a companhia wjeita ás disposições de direito que regem as soci~dades anonymas.

1.'.2~:

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual nió
esteja eomminada pena especial, será punida com ,a multa
dt> um conto de réis
(1 :000$)
a cinco contos de réis
torização C'Ollcrdida pelo dect·do em virtude do qual baixam
a"' presentes elausulas.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1922. --.. Si'!Jldes. Lo:pe;.

DECRETO N. ·151.447- OE 19
'

DE ABRif, DE

19e·2

A b1•e, ao Ministerio da .4.grir•ultura, lndustria c CommP.rcio, ó
r:redito de 67:720$, pam subvencionar, em. 1921, o Serviço
de Defesrr do A faodíio, mnntido pelo (]Onerrw do T?stado de
SPr{JiJJe.

I
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bras11;
tendo nnvido n Tribunal de Contas, na f6rma do § 2•, n. III,

do art. 30 do. rr.spectivo regulamento, e de accôrdo com o
disposto no art. 17, lettra v, da lei n. 4 .242, de 5 de janeiro
de f92L resolve abrir no Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio, o crrdito de ô7 :720$. para subvencionar o '3erviço de Defesa do Algodão, mantido pelo governo do ERtado
de Sergipe no anno proximo passado .
Rio dn Janeieo. Hl dr ahr·iJ dP Hl22. l 01 o da IndrpPndrncia
e 34• da Republica.
EPITACIO PESSOA,

Simões Lopes.

DECRF.TO N' 15. 448 ---

DE

19

DF: ABRIL DE

1922

CrtJa um rnnwlodo honm·m·io em nam.nsco, nn A.,in Mrnor
O P1·e~idr.ntr da Republica. doR Ef1f,ados lTnirlof1 do Rril~il.
nsando da antorizacão concerlida pPia lettra a do ar·t.ign 4° do
df'crrto n, 14.058. de 11 de fr.verriro de 1'9'20, decreta:
Artigo nnico. Fica rrPado nm conRnlarln honnrario r>m
Dllma!'lro. na As ia Menor.
Rio de Janeiro, 19 rle abril de Hl22. 101• rla Tndl'lpnnd!'ncili
e 34° da Republica.
JllPIT.'\C:lO

...

-

PESSÔ \.

AzEVEDO MARQUES •

Í>ECMT(f N~

i5.'Hg'.::.::! OE

25

DE,ABI\11. DJI: 1!12~

Aevoya o ~rl. !i• do decreto n. 13. 6t-7, de 28 de maio dt~ 191!J,
pelo qual {úi lmns{erido pm·a a Companhia Carúoni{erq,
de Urussanga o contracto celeb1·ado nos tef"mos do de('l'eio n. 13.192, de H de setembro d1~ 1918.
•
O Presidente d:1. Rept,blica dos Esladn,; L'nidoc do Hra~il,
attendendo ao que requel'eu a Companhia Carboni!'"i'a de
ITrussanga, e de accôrdo cum a lei n. 4.531, de 31 dr· Janeírc
do corrente a,nno, decreta:
Ar ligo unico. Fica revogadn o art. 5• dn d;•('l'"f" nu·mero 1::l. 627, de 28 de maio de 19Hl, para o fim de ~('rem
applicados á construccão contractada com a Companhia Car,..
bonifera de Urussanga as tabellas que vigorem para a Cnmpan h ia Brasileira Carbonifera de Araranguá.
Hio de Janeiro, 25 de abril de 1922, 101'' da lnde!JeHI.leutia e 34• da Republica.
EPITACIO

PESSt\>\.

J. Pir··?s .lu Ri•1.

DECRETO N. 15.450-

IJE

:.>5

DK Al31llL IH\ HJ:.>~

:iutoriza a cdebratão de r:vnt1·acto com a Componhiu. ,Yal'ionvl.
de Constrvcçõcs Civis c lludul11licas, pm·a '' '·nnstrucção
de 600m,OO de mu1·alha de níes para /Om,OO de JWO{undiclade de ayuu e de dois cm·oranwntos com cerca de
53. 7ffm3,000 de volume, na ilha do Gove?·nador, destinafios ao estabelecimento da zona franca no porto do Rio
de Janeiro.
O Presidente da Republica do:; Estados l;nidos do Brasil, de accôrdo com. os decretos ns .. 15.038 e 15.03i'J, de 6 de
outubro de 1921, expedidos em virtude da autorização constante do art. 00, n. XVI, § 3•, da Jr,i n. L 2~2. rlr 5 rlt> .innri1·o do
mesmo anno, decreta :
Artigo unico. E' autorizada. na conformidaú(C da c: l'!ausuJas que com este baixam, assignaúas pelo ministro dt~ Eslado
da Yiaç.fio c Obras Publicas, a celebração do eontraclo com a
Companhia ~acionai de Constnwçõe.c; niYiS c ll~·dralllir·ac:; para
R construcção de 600m.OO de muralha de eút:s para I nm,O(l li<•
profundidade de agua c ·de dou;; f'lll'ucamentos eom ,·ema dt~
53. 111ma.ooo de volume, na ilha do Governador, destinados ao
estabelecimento da zona franca 11u porto do Ilio dP .larJPiro. tk
accôrdo com o edital df) concurreneia (J.Llblicado no lhll'io O{fi··ial de 8 de janeiro do corren le :nmc 1\ :'t v isf a <ll• rPst li fa do d ~~
me~ma 1:oncurrencia.
Rio de Janeiro, 25 de abril dP '1922, 101" da fndC'pendeueia e 31" da Republica.
El'rrAciO l'l·:;.;súA.

J. · Pires do Jlio.

Homero Baptista.

Clãitsulas

a que

se refere

o decreto n. 15.4lS(J, de&tª- data
I

A Companhia N11.wional de Con,;l l'UC\:Ões Ci\ Íi; c Hydrauiicas. c~m ;:éde na eidadc do Rio dn Janeiro, :í Avenid:t Rodrig-ues Alvec: n. 303, tendu pleno conhecimento ttão ~ô das obra~
que cllntracta, como das rireumstancia~ loca(\S, nbt·iga-St' a pxncutar com a maior- perfriçãn <' Rolidcz, a cuntenlo do Go\-crno e
de accôrdo com as estipulações adeante. ·as obras seguintes,
\ eonstantes do plano approvado pelo decreto n. UL 038, de 6
lle outubro de W~1. c quo· ~f'rvin de ha~f' a l'I'SJlect.iva conr:ut'rencia lpt1 blica:
'
a) construct;ilu de üOOm.OO (sei:;centus melros) ue muralha rlr: cán~ pam LO mPtros dP vrot'undidadP dP auua abaixo rio
niyeJ tia maré mini ma do porto;
ú) construcçiio dc• dous c•uru~;amenLos c:um eet·ca de

53.711 ms ,000 ( cincoenta e tres mil setecentos

e onze metros

cupicos) de volume, taludes :?!1. dt>~finados a proteger c; aterro
II

Mw·alfw t.k các.~ - . \ muralha de eáes será .eonstituida p()r
uma série de 16 areadas de: 7m,OO (sPtn metros) de vij.o, ligan'do entre ~i -í7 pil-ares de 6m,OO (St'iS tnrf.ros) t(p comprinwnto,
e por um r:nrocame.nfo c·orrido por (lf:traz dos pilares P arc~adas.
U--- Funda~·Õp,.; -- .\~ rtttidtu,·õo•,.; fl'l'iln Lia n\ta-lOll!.OO a-12m.OO, uma largura de 8ru,rí0 c• um eompi'imento de i m,OO.
devendo a largura augmentar propOI'CÍUBalnltlntn ('Om a profUn(J-:dado Pm flue fôr encontrauo o l•1rrr:no solidu uc modo a
manter as Hecessarias condiç.õr~ · uf' l'>itai.Jil idadl:':
E.'l..~as fundações serão de eonerl'lo na propmeão dP L. ~5J
kilos de cimeuto para 2m3 ,500 de areia e 4m3 ,()()() de pedra
britada_, sf'rão ·executadas a sPceu Pom D auxilio do ar comprimido t)ll1 eaiXÕI'S amoviYeis c SPrfío t•nraizarlas r•m tmTr•no soJido.
·
',
No c2so rm L!Ue Sf\ tontf' LWCPssaria a Pxca va<,:ãu t'lll ro1eln
no fnnrlo dn mar dentro da ramara de ar ]'ara formar um cmLasamPnLo eonvcnienl r vara as funuaçõcs. a rocha que: fõt·
extrahida será utilisada rmpr;Pgando-a no meio do eoncrrto'
As funda(:ÕP8 dr todos n~ ri·ilarPs sPrãn rPspaldadas na r·óta,
IOm,OO:
b - Pilares - Os pilarr,o; :;m·ão a:;sPnlados immediatamentn
sobrr as funda~,;õrfl na r·ól.a-1 Om.Of) Pom uma JHrg·ura tk 7m.50
c Ff\rão !'on:;;truiclos 8ÍI; a t'!Íf.a 0.00. frnrln ahi 7rn.25 dP largura.
Os paranwnt.n.s latPrae.s " pos(PI'ior sPrão V!'rtira1:s. I' o
ant.Him· fcr:'t lllll frurtn de ll!tO.
Os pilarrs serão fonuado,; do• <'IIHC'l't'l o na IJL'OPOL'!,~ão de

1.300 kilos de cimento 3"'3 ,000 de areia e 6, m3 ,000 de pedra

ltri I a da I' nml a~~ÕPs do• ]H' lira t'lllhul ido,; nn nll'smo. r o mo no
actual cáes do Ri'J ue .Janeiro, de modo qu
:qem esses maf.apõrs lwm pnvoh;ido~ pPio cmwl'f'tn. P
'onstruid0s a

seccu' a eéo abert.o. dentro tle ensecatleiras eollocadas sobre as
Tespectivas fundações. Na cóla - 1m, 50 serão feitas de um
lado e de nulro dos pilares, as bases para o assentamento dai'!
vigas qne I l't'iio d(~ coh1·ir us vão,; r•ntrc 1\on~ pilares consecutivos;
c - At·,·r!das --- A:; areada~ ~erãu l'ot'Jitada~ pm· vigas uu
('Oit()l'C'tll de !ltu,(ll) dP CO!llpl'ido I' lm,!Hl fi,. altttra I' 1m.5Ll lL~
]argnt':l, lPnuo a parte inferior em feitio de abobada de 6m,li;)
uo raio, lm,OO dP I'Ol'da no nivPI dos apniüs P lm.OO <J,--. flPxa.
O feeh(l de,.;sa pscudo-úbollada fica Om,'íO abaixo du nivel jas
marés mini mas.
,
Essas vig·as serã1_1 feitas- Jp eoHC'l'Pio na JH'OIJOI'Ção dn
L430 kilos de cimento 2m 3 ,000 de areia e 4m3 ,000 de pedra
britada reforçadas de aço perfilado com uma secção total. de
264 ceutimetros quadrado,; para cada al'eada, serão con~>trmdas
n, ~éo abf'rto f'l1l logat· apropriado c eo\locada" :;:ohrP ns iHlares pm· mrio de !!Dl gninctast.c fluctuante:
ti - .\lumlhu contimw - A muralha acima do nível das
marés mini mas terá as seguintes dimen>;Ões: 3m,OOO no nível
do capeamento c 3m, 18 no Ilivel da,; ll!arés mínimas.
Essa muralha conerá por cima dos pilal'f~s o das arcadaa,
será feita de ooncreto e matacõcs tendo a face anterior revestida de cantaria apicoada em fiadas de Om,40 de altura,
terminadas mn uma p1~dra de capeament()> de Om,SO dP alt.ura
e im,OO de lar·gura. r> será con11lruirla livt·c e int•~ieamf'nte a
r,éo ahel'!o;
e -- Rn1'ocamento - O enrocaniPnto :.;,~r-:t rp,;paldatJ.o 11a
e(íta 0,00 onde V•rá 3m,Oll de largura.
O talnde posterior dPsse enrocamPnto serú 1 J'f (taluüe
normal das pedrat~ .iogadao;) e o tahtdr antrrior toma1·á uma
declividadP rnpnor, não devendo de modo algum pal'lsar fóra
{)o paranwnio ex f Prior (\os pilares na cóta - 10m,OO.

Em·ocamento de protccção do aterro -- Esse enrocarnento
feito tambem com pedras irregulares de todo o tamanho terá
os talnd~~ latP-raes de 213.
III

A contnlClant.n poderá atlopl-at· na dit•reçãu administ.ratlva
da" obras o regimen qur mais lhe eonvier ~~ na l'Xt~eução delias.
processos que não -alterem, ~m ~uª essencia, ll iuizo da fiscalização, os typos constantes cto projr>cto approvado. que será
observado fielmente.

Fica rPsrrvado ao lluvrt'Illl o dit•tl.ifll d" introduzi!' nnfl
planos npprAvados as morlificaç.õPs quP <'ntPndPr necessaeia:>,
podendo alf.Pt'UI' em parf.P ú11 no todo o nw~tlln proj0ctn fazendo-o, port'm. rom a prPei.<;a ant.eceden!'ia. Ri rlac; modifl~aç,õrs rP!':ultar pre,iuizo á contractante, será ella indemm:..
zada da respeet.iva importancia, ·na falta de accôrdo. por arbitranH~nto, pelo processo rstahelecido na clanflula .XLII.

v
A co~tractante f1ca respons:ivcl, por si, seus teres c háveNs, por todas as obrigações que lhe impõe o contraclo.
Além disso, porém, prestará no Thesouro Nacional, a!llt-s
da assignatura do contracto, uma caução prévia de 120 :OOG$
(cento c vinte contos de réis), que será reforçada mensalmente
com uma quota igual, a 5 o/o (cinco por cento) da importancia rlfl cada conta mensal até perfazer a importancia de
500:000$ (quinhentos contos de réis)., que será o valor total
da caução. Essa caução .~e r á prestada em moeda nacional sem
juros ou em títulos da divida publica brasileira e será mant.id&'ointegralmente, durante todo o prazo de sua responsabihdade.,

VI
A contractante fará, logo que seja assignado o c•ml racLJ,
encommfmdas dos materiaes para todas as installações e
tomará as demais providencias necessarias para que os trabalhos estejam iniciados dentro do prazo de tres {3) mezes a
oontar da data do registro do contracto pelo Tribunal de
Contas; e fiquem terminadas todas as obras que fazem parte
ào mesmo con1.racto dentro de 2i (vinte e quatl'o) mezes a
partir da mesma data .

a~

vn
~

O Governo eede1·á a eont.ractanLc, fóra da wna que Lem
de ser occupada pelo cács, c onde o tiver, ú. brim-mar, um
êspaço de terrenos livres e desembaraçados de qualquer onus,
com área suffieiente pat·a depositas, carreiras para embarcações, officinas. para reparação e outros mistéres necessarios
á contractante, não podendo a mesma utilizar-se desses terrenos senão para os fins do contracto, e delles terá ella uso
e goso, emquanto durarem as obras.

VIII
Todas as obras
serão considerados
jeitos aos mesmos
isenções, va~tagens
da União: ·

e serviços que fazem objecto do contracto
obras e serviços federaes e por tal suonus e .obrigações e no goso das mesmas
e regàlias que cabem ás.. obras e serviços

IX
A contractante fica sujeita ao pagamento de direitoll
aduaneiros, de accôrdo com o quo foi estabelecido pdo art. 31
da lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919.

X

•

.
No caso da conl.raclante ultrapassar. por culpa ou negligencia SUl\, o prazo marcar.lo na clausula VI para a terminação
do cães e do enrocamento, pagará por mez ou fraeção do roez
de demora seis contos de réis (6 :000$), que serão deduzidos

dos primeiru, l.l"!>"mc::uw8 a serem Jeitos ou aa caução depo. sitadá. Esta multá· será imposta, sem qualquer recurso, pelo
ministro da Viação, e Obras Publicas, sob proposta da repartição competente.
·
XI
Até dous mezcs contados da data do regi.stro do cuntracto
pelo Tribunal de. Contas, o Governo deverá ter terminado a
uragagem de· um canal de 200m,OO de comprimento, na cóta
- Hm,OO, com ·a largura conveniente, ao longo do eixo da
muralha, c o Pntregatíá á contractantc· livre c desembaraçado,
afim de que a mesma possa iniciar o serviço ele cunslrucção
ela muralha. Oito mczcs depois, c nas mesmas condições,
dcycrá estar terminada a dragagem do canal ao longo do
eixo dos restantes 400m,OO de wuralha, de modo ·que no prazo de 10 mezes, a partir da data do registro, acima mencionada, eSteja á disposição da contractante, inteiramente prompta para construcção a zona da muralha do cúes na totalidade da elton são contractada.

XII
Si não fôr possível ao Governo fazer entrega tiO alinha~
mcnto para a construcção do c:ies nas condiçõc~ da clausula
antecedente e provier dahi atrazo no inicio ou no nroseguinwnto dos trabalhos, serão tomados em consideração esses
retardamentos para a applicação dq disposto nas clausulas
YI, X c XXXVII, que se refrrem aos prazos dÓ inicio n terminação das obras c respectivas penalidades no caso df• infrarção. Tambem, si por qualquer outro motivo, o Governo ordenar a interrupção das obras por mais cte oito (8) .r!iaR, tm~á a
eoutmetante direito a uma. prorogacão dos prazos marcados
na elausula VI, na proporção dO dobro da duração da interrupção ordenada, c além, da referida prorogaç[tO, ao pa,gament o de uma indcmnização corrPspondcnt.e a 1O 'lo (dez por
rento) ao anno sobre o valor das installações que ficarem
inactiYas ou sem applicação e ás despezas de conservação e
guarda de taes installacõ!es durante o período da interrupcáo
real do serviço.
XIII
A fiscalização de todas as obras e trabalhus rnnl raelados
ficaeá a car•go de uma commissão fiseal, para esse fim designada pelo Governo c com a qual a contractante entcnderse-ha direct.amente sobre todos os assumptos concernentes
á execução do contracto, facilitando-lhe todos os meios para
o competente desempenho de sua missão.
I.

XIV
'
,Todas as ordens,
instruc.ções, ou. em geral qualquer espceie rle relações em objecto de ·serviço entre a contractante
c o Governo, serão sempre por e;:;cripto, não podendo nenhuma das partes cont.ractantes al!egar, em ca:;;o algum e
para qualquer fim, ordens ou declarações yerbars r11.1e nenlmm yalor terão para os .effeitos do ronlracto.
Leis de 1922 - Vol, l i
:1.9

Toda a correspondencia entre a eonlrflctante e o Governo
em objecto de serviço ser1á entregue, de parte a parte, mediante recibo, e no caso de recusa deste, o obj ecto da corres~
pondencia será publicado, para os devidos effeitos, pelo
Diario O((icial.
XVI

Quando a contractante tiver reclamações ou obj ecções
a fazer contra qualquer ordem da eommissão fiscal, deverá
apresentai-as por escripto dent.ro de 4'8 horas nos dias uteis,
da data do recibo ou da publicação da mesma pelo Diario
Ofticial.
XVII
A crtmmissao fiscal ter·á o direito de exigir da contraetante a dispensa c retirada do serviço de qualquer empregado ou operario da mesma contractante que embarace a fi&calização rtos traP!.l.lhos.
XVIII
Todo o matorial empregado nas obras se11á sempre de
primeira qualidade e nenhum poderá ser utilizado sem o
e:x:amei prévio e approvação da commissão fiscal; o que fôr
por ella recusado será immediat.amcnte retirado do local das
o11ras.
XIX
O representante da commissão fiscal !JUe aCOmPanhar
cada obra dará immrdiato aviso ao cp.·carregado da sua execução por parte da contractante de qualquer irregularidade.
imp.erfeição ou defeito que notar', •quer na construcção, quer
no material. Si não fôr altcndida a sua reclamação, o
chefe da. commissão fiscal a reproduzi fiá por escripto, para
que a contractante corrija o defeito notado, e emquanto não
o fizer, o trecho de obra correspondente dei:x:ar·á de ser recebido vara os e:tlfeitos da clausula XXV, isto é, não será
incluído nas medições, nem pago, emquanto não se achar a
r..ontento da e.ommissão fiscal.

10s trabalhos aJustados pdo contracto serão pagos de
conformidade com os orçamentos annexos nas importancias
totaes de 12 :23·0'$314 por metro corrente de c.áes, i 7$100
%10r metro eubico de ·enrocamento, ficando esses preços su,..
Jeitos 1ás variações previstas na clau"'ula XXI.

XXI
De accordo com os orçamentos a que se refere a clausula anterior, os quaeR vccm reproduzidos no final do contracto, e delle ficam fazrndo parte integrante, serão modificados 0 s preços finaes da muralha ou de enrocamento, sem!Pre que os preoos de unidade nelles constantes, quer para
~larios dP pessoal, quer para custo dos materiaes. eompo-

nenfes das obras: venbam a soffrer alteração comp!'OVlV:ln,
maior de 10 % (dez por cento) para mais ou para mm·o~.
Nes!'les casos, e por iniciativa da parte interessada, uma
vez vcrifi·cado que a variação de preço é real c não provocada
dn·f':•tamente pela contractante, o referido orç1ment.1 ,:;rrá
rc.~ompostn nos mesmos moldes do actual com os no v~" p>:>eçrs li·~ lil'•!l;l'ir comprovados e as mesmas porrc~.·.1;:··:1s. fieanclo assim. composto novo preço total, que vigorará dahi
em de ante até nova eomposição pela mesma ·causa.
Fica bem entendido que semelhante concessão refere-se
apenas aos preços de unidade, quer para a diaria do pessoal,
quer pat·a o material, nada tendo ·Que 'VCr o Governo com a
maior ou menor quantidade de pessoal, material ou apparelhos que a contractante tenha de empregar para. dar plena
execução ás • obras segundo as especifieações de •construcção
oonstantes dos mencionados orçamentos e do dt~senho •do pro.iectn, rubricado por ambas as partes contractantc" e que
tamhem fica fazenào pari.e :ntegrante do conlrac!o.
Verificado que o custo do metro corrente da muralha
dr c·áes de accôrdo com o orçamento da contractante réis
(12 :230$311) COITesponde ao custo da mesma muralha, segundo o orçamento official ( 11 :501$570), com uma porcentagem do lucro e administ.racão de 6,3'~ o/o: sempre que se tiver
de applicar o dispositivo desta clausula, será refeito rsse orçamento .official com os novos preços dr. unidade c sobre
clle applicada essa porc-entagem de 6,,34 o/o para obter o novo preço do metro c0rrcnte de muralha a vigorar após a recomposição de que trata esta clausula.
Do mesmo modo vcrifieado que o custo do metro cubico
ele cnrocamento de accôrdo com a proposta da contractante
( ii$100) corrcsponde ao custo do mesmo cnrocamcnto de
a·ccl)rdo cnm o orçamento official (15$000) com uma porcrmtagern do lucro c administração de 14 %; sempre qnr. se tiver de applicar o dispositivo desta clausula, será refeito
esse orçamento official, como acima ficou dito e sobre elle
applicada essa porcentagem de 14 % para oht8r o novo
preço do metro ·cubic.o de cnrocamento.
XXII
Caberà á eontractante prover-se ·á sua custa, de pedreiras, meios de transporte, machinismos c installações diversas, materiaes de qualquer natureza, e tudo o mais que possa
prcoisar para a efecução dos trabalhos, já estando tudo incluído nos preços da clausula XX, os quaes comprchcndem
niío só todas as despezas de material e mão de obra, como
tambem as eventuaes, a administração e o lucro da contractante, não havendo, portanto, porcentagem mais alguma a
additar ·áquelles preços.
XXIII
Para os demais trabalhos complementares não previsto:;;
nem no edital de concurrencia nem no contracto, serão feitos
opportunamente a.iustes especiaes com a contractante. para
a execucão de taes trabalhos e fornecimento dos referidos
materiaes. Si, porém., não houver accôrdo nesse sentido, entre o Governo e a contractante, para todos ou aLgum dos

r
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lnenéipnadÓs trabalhos ou fornecimento~, serão oé ~especti- r:
vos t~erviços ex.ecutados directamente pelo Governo. Para
esse fim a contractaritc cntreganá, livres ~ desimpedidos, os
locaes c terrenos onde tenham de ser executados taes trabalhos, que deverão ser effectuados de fó;rma que nãu nrovenham dclles embaraços ou prejuízos ·á contractante.
XXIV
A commissão fiscal podeNí ordenar por escriplo á con
tractantc o assentamento das fundações em terreno quo a
seu ,juizo pareça estar nas condições convenientes; si a contractante não concordar com este juizo, fará por escripto a
sua reclamação fundamentada, dentro de 2·1 horas. Si o Governo não conéordar com a reclamação c mantiver a sua
ordem cscripta, · ficará a contractante exonerada da rc'lponsabilidade que lhe eabcria w~la clausula xxx~n. no trecho
impugnado.·
XXV
4

4

O Governo pagantí cada mez aU o dia 20, em moeda.
nar.ional papel, as obras executadas até o ultimo dia do mez
anterior, segundo a folha das medições devidamente feitas
com a asststencm de um representante da contractante, ao
qual será fornecida- uma segunda via da mesma folha competentPmcJ11.c assignada e rubricada. A ordem de pagamento
da conta mrnsal dM obraE- será expedida pelo Ministerio da
Viação. dentro de· oifv dias, a contar da data' em que a mesma
conta for organizada, de accôr-tlo com o disposto na clausula XXX.
·Para maior facilidade da eontractante o pre<ço do metro
corrente da muraJha de caes ~erá pago em trcs (3) prestações;
sendo a primcirll-de -'10 o/o, quando respaldados os pilares, afim
de poderem receber as arcada,;; a s•'gunda de 30 o/o, quando
ligados os pilares c corrida a muralha até a 7" fiada de cantaria, incln;;ive, snbre a qual correrá o capeamento, e a terceira
dos 30 % restantes, quando a mm·alha estiver inteiramente
concluída,
incluindo o enrocamcnto.
I
.

XXVI
Para a applicação cto disposto na clansula anterior, as mcciicões serão feitas do seguinte mndo: a) para o pagamenfo da
pl'inwir'a Krl'sfação, os pilares serão con:"icleratlos como Lt~ndo
13ni.OO de comprimento. isto tí, incluindo o vão de uma arcada. <;xcept:ão fe1ta do ultimo pilar que terá apenas 6m,OO de
tOlliDI'IIlll~nto; b) pam o paga.menfo rla segunda {Jrest.acão a
medição Sl'rá feita dir<;ctamente ao longo da mnralha; c) pàra
o pagamento da terce1ra prestação, será fcitr, a medição ao
longo do capcamcnto, na parte que tiver po.r traz o respectivo
enrocamenl.o complr1 o c rc"paldadn, até a cóta O 00. de aecôrdo com o desenho official.
'
Finalmcnt.c, a medição~ do enroca~nenfo de protecção do
aterro será feita por cubaçao nos Ycluculos de transporte do
mesmo nara o local onde deve ser lançado.
·

xxvn

a

o tvpo normal' da muralha que se refere o 'preço de
custo dri metro corrente, estabelecido na clausula XX, é o caracterizado pelo desenho annexo ao contraclo, sendo a
fundrução ào 11ilar fixada na cóta- 12m,OO e a do enrocamento
na cót.a -· 11m.OO.
Após completa execução dos 600m,OÔ de muralha de caes,
verificar-se-ha a cóta média das profundidades attingidas
pPias fundações de todos os pilares.
8i essa eMa mMia for differente da fixada para a mlJralha fypo ( 12m,OO), será a differeRÇa para mais ou para
menos, accrescentada ao preço do metro c0rrente da muralha.
de que trata a clausula XX, on dellc deduzida, de accôrdo com
o cnsto mL'dio do metro de altura das fundações, eH!abelccido
no orcamento c de accôrdo com o augmento ou diminuação do
cubo rio f'nrocamento, segundo o desenho typo.
"Fica c~tabelecido que a cóta a ser considerada para o ent·ocamento Herá Rempre 1m,OO mais alta que a daR fundações
elos pi!arcs. sendo p!l.ra esf'c fim fixadas officialmente as cótas
cas funrla('Ões, á proporção que as mesmaR forem sendo executadas.
O pagamento da quantia correspondente a esse angmento ·
on tiiminnição da cóta typo rla muralha será feito por necasião do ultimo pagamento que tiver de ser feito á contractante.
XXVIII
~t\'1

r:lt'spezas decorrentes do contracto serão levadas á
-r.onta de. erer:lito t'Special aberto pelo decreto n. 15.039, de 6
rle outubro de 1921.
XXIX
A medição da extensão da muralha r:lo cáes e do enrocamento construido em cada mez e re'Cebido provisoriamente
pela Gommi::;são Fiscal será feita pela fórma prescripta na
clausula XXVI dentro dos tres primeiros dias uteis de cada
. mez, e registrada em livro especial que a contractante rubricará, podendo por esta occasião fazer qualquer declaração ou
reclamação a respeito.
XXX
Com os elementos mencionados na clausula antecedente
será organizada pela repartição competente, até o dia 8, a
conta mensal do pagamento. que, depois de examinar:la e conÍI!rida pela contra'Ctante, será lançada .em livro especial no qual
declarará ella com sua assignatura achar-se de accôrd'n.·
XXXI
A üontractante submetterá á Corr:missão Fiscal uma lista
do material fluctuante, machinismos e mais objectos destinados ás installações para a realização das obras tdo mies e enroeamPnto, não só o que já possuir, mas tambem o que for
a.d(Jnirinr:lo, ·á proporção qu~;~ os mesmos forem sendo empregados no serviço. Essa lista virá acompanhada dos documentos que permittam ao Governo determinar o custo do mencionado apparelhamento.
·
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Terminadas as obras, ou rescindirlo o contracto em qualquer tempo, o Groverno terá o direito de adquirir todo ou parte
ào material á sua vontade. Si fizer a acquisião da totalidade,
pagará o c~st() determinado por occasião da entrada e~ serviço de cada ·unidade do apparclhamento, com um ahatunento
correspondente a 10 o/~ (dez por cento) por anno de uso da
dita unidade. Si fizer a acquisição de parte apenas do ·apparelhamento pagará o custo dctrrminado como acima, corr. um
abatimento correspondente a G 'lr (seis por cento) por anno
de uso.
. Qualquer, porém, que seja o numero de annos de uso do
apj;mrelhamento, o abatimento nunca ultrapassará 50 o/o (cincoenta por cento) para o caso de compra total e 36 o/o (trinta
e seis por cento) para o caso de acqnisição parcial. 1
XXXII

A contractante tem inteiro conhecimento e responsabilidade technica C' profissional do pro,jecto e deverá reclamar
sempre que, na construcção, qualquer circumstancia ou condição lhe pareça prejudicial á solidrz e estabilidade de qual- quer parte das obras.

xxxm
A contractante assume inteira responsabilidade, pela conservação e estabilidade das muralhas rlo oáes, não só durante
3 sua execução, corr.o pelo prazo •rle dons annos, contados da
data da conclusão e do recebimento, devendo fazer as obras
de reparação e conserva!)ão que se tornarem ncrcs;;;arias, mesmo
que a sua importancia excerla á caução que fica retida para
esse fim. ·~·i intimada a realizai-a a contractante não cumprir
a ordem dentro do prazo razoavcl qne lhe fo·r marcado, o Governo executará as obras por conl a da contractan te e descontará o valor respectivo da caução: c, no caso ode ser esta insuffici ente, a C{)ntractante pagará o qne exceder.
Ficam excluídos desta clausula as avarias e accidentes
motivados por força maior on que não provenham do defeitos, quer de projecto, quer da constrncção.
XXXIV

J?ara o fim da clausula an~eced~nte, o Governo, depois de
termmadas as obras, re~olvera dentro rio prazo de 60 dias.
80bre a acrrniRição do material das ins!allações no,; termos da
clau~ula XXXI. !Si n vai~ dessa acqnisição ajuntado >á irr.portancm da caução a qur Re rc.fcrc a clausula anterior não
bastar para o pagamento dn ens!.o dos concertos realizados,
a contractante entrar1í para o Thesouro Federal com o que
faltar.
XXXV
Findo o prazo
XXXIIT. a muralha
acompanhada pelo
vamente acceita. si
l'lerYat;ãn e solidez.

da re~pon~abiliilarlfl marr~ado na clausula
ced rxarninarln ]JCla Cnmmissão Fiscal,
represcntantP rla contrar.tante e definitifor encontrada Pm perfeito estado de conlavrando-se l'ntãn o termo de recebimento
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definitivo, o qual será assignado pelos mesmos, ficando, desde
então, a contractante exonerada de toda a responsabilidade
por essas obras.
XXXVI
Pela inobservancia das clausulas do contracto, pela falta
de cumprimento das ordens ou instrucções sobre serviço, de\·idamente expedidas pela Commissão Fiscal, que não contrariem disposições do contracto, fica a contractante sujeita a
multas de 200$ até 5 :000$, impostas como for estabelecido
pelo ministro da Viação e Obras Publicas, para o qual terá
sempre a contractante direito de recurso. Si estas multas não
forem pagas pela contractante dentro do prazo de oito dias,
contados. da data da intimação, será o seu valor deduzido da
caução ou de pagamentos devidos á mesma contractante.
XXXVII
A rescisão do contracto dar-sc-ha de pleno direito, independentemente de acção ou interpellação judicial ou extrajudicial c por decreto do Governo ,em cada um dos seguintes
casos:
1o, si, findo o pY'azo marcado na clausula VI ~ara o inicio
da~ obras, não houver a contractanle dado cumprimento ás '
obt'igaçõcs constantes da mesma clausula;
2•. pela irregularidade e falta de actividade na man·.ha dos
trabalhos, de que resulte sua interrupção por mais de dous
me:lCS. ou demora notaria prejudicial ao andamento das obras
por cnlpa ou negligencia da contractante;
3•, em todos os casos em que a ronlraetanlr. depois de lhe
ser imposta por mais de mna vez a multa maxima do 5:000$,
deixar de cumprir as condições do contracto;
4°. pela transferencia elo contracto sem consentimento do
Governo;
5•, pela. fallencia da contractante.
Fóra desses casos não poderá o contracto ser rescindido
sem indcmnização.
XXXVIII
Em qualquer dos cinco casos :wima mem~ionados a cont1'actante perderá. a caução prévia rle que falia a clausula V,
:"endo-lhe entretanto restituido. fin~lo -o prazo de responsabiJi,iade rdabelecido pela clausula XXXIII, contado, porém, da.
data du rr~cisão do contracto, o saldo do restante da caução,
d(?pois de df'duúda'S as des·pezas de conservacão ou reparação
da muralha, de accôrdo com a clausula XXXIII, e não poderá
rr.clamar indenmização alguma por prejuizos, ou por outro
r;ualqu r r motivo.
NesRe casos organizar-se-ha uma conta final de liquidação. a qual inrluir:i o valor de tod:1s ns ohrns rffpf'!uadas de
accôrdo com o contracto até a data da rescisão, e mais o valor de todos o·s materiaes, apparelhamentos e installações
existenteg, rle accôrdo com os documentos mencionados na.
rlausula XXXI e da qual SP ded,lzirá a. imnort:meia effectivamente paga á contractante pelo Governo até a data da rescisão
do contracto. •
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.
Na organização dessa conta final, si não houver accôrdo
' entre. as partes contractantes, haverá recurso ao arbitramento
Ale àcc(·l'do com as disposições da clausula XLII.
r •. A Lnportancia dessa conta final será paga á contractanto
dentro dt' um mez após a data da sua organizaç.ão definitiva.
XXXIX
A contractarile obriga-se a 1prefcrir nos trabalhos, quer
para a parte technica e administrativa quer para a operaria,
c ~essor.t nacional e. salvo motivos acceitos pelo Governo, não
rortcrá empregar aot> seus serviços menos de 2!3 desse pessoal.
XL
O Govemo reserva-se o direito de, sem prejuízo dos ser ..
viços tla contractante, lançar na área que tem de ser aterrada
as pedras e mais materirs dr rnlulho e excaYacõe!l proYenient ~s das :lbras real.izadas pela admin ístração federal.

XLI
Serão considerados propriedades da União os mincraes,
fosseis c quâesquer outros objectos de válor artístico, scien ..
tifieo ·:m intrínseco que forem encontrados nas excavações.
XLII

As Questões entre o Governo c a contractante, relativas ao
desta, e as que disserem respeito á intelligencia de
l'!ausulas do contracto, serão devidamente encaminhàdas ao
Ministro da Viação e Obras Publicas, que as resolverá com a
possivel promptidão.
Si a contractante não se conformar !)om a resolucão deste,·
seguir--.~e-ha em ultima instancia o arbitramento, escolhendo
t•ada p:t"-te um arbitro, dentro do prazo de tres (3) dias; não
chegando estes a accôrdo, decorridos tres dias, cada uma das
partes contractantes apresentará dons outros arbitros. e dentre
os quatro a sorte designará o desrmpatador, que resolverá a
questão no prazo de tres dias.
Fir'a entendido que as questões prévistas ou resolvidas
em claw:ulas do contracto, como rus de multas, rescisão ou ou..
tras, n:ío ~ão comprehendidas na presente elausula.

~r.cviço

XLIII

Fica expressamente entendido ctue todos os prazos e
obrigaç0es estabelecidos no contracto ficarão interrompidos
·9or qualquer motivo de H'orça maior, no qual se CiJmprehendn
n grl•v·~ rlos opera rios.
XLIV
O srllo proporcionâl do conlracto será cobrado nas contas
menRae« 11a. contnactanlr, u quP Rc ~·efere a clausula XXV do
r.onlrar!o.

XLV
Ficará sem effeito este decreto, perdendo a contractante
a caução de cento e vinte contos de réis a que se refere a
rlaHSHla V, si d~ntro de 30 diM. contados da data de sua pnhlicação no Dim·io O((icia/, não fôr e.ssignado o respectivo con-

nncto.

fiio ele ,Taneiro, 25 de abril de 1922. -

J. Pi1'es do Rio. ,

ORÇAMENTO DEFINITIVO PARA O CONTRACTO

Muralha .de cáes em ·arcada:
1• - Fundação de - 11,00 a - 12,00:
Cimento, 12.991,667 kilogram3:lt81$7ü7
mas, a $268 . • . . . . . . . . .
Areia. 25.. 983 met1·os cuhicos a
15$000 . • . . ........ .

389$7·15

l'Pdra brilada ,41,573 metros
cubicos a 16$'000 . . .....
Operaria (ar livre), 37,67 dia~;

665$168

,a 5$000 . . . . . . . . . . . . . .

188$350

(ari comprimido),
120 dias a 9$000 •......•
!ltestre (ar comprimido), oito
dias a 13$000 .•........
(~nindasteiro!",
oito dias
a
Pedreiro

7$000 • • • . ........•••

EYPntuaes, ferramentas c perdias 5 <y,, • • •••••••••••

1.:080$000
iO,í$000
56$000
5:\J65$030
. 298$250

Para fundação de um pilar. .
6:263$280
Para fundação de 47 pilares
ou 600 metros lineares de
C·áes ,. . . .. .. .. .. . .. ..
.294:374$160
Ou por metro linear . . ..............•.........
2"- Fundação de -

a - H,OO:

10,00

Cimento 12. 500 kilogrammas a
$268 . . . . •'• ........... .

Areia, 25 metros

cubicos,

a

15$000 . • .....•..•....

PPrlra britada, J,{) melros cubicos a 16$000 . . . . . . . . . . •
Operario ~ar livre), 37 dias
a 5$000 . . . . . . . . . . . . . .
.Pedreiro (ar comprimido: 120
dias a 9$ü00 • . ...·: ....
1\lestr~s (ar comprimido), oito
dias a 13$000 ..•.........
Guindasteiro.<; . • • oito dias a
7$000 • • ••.........•.. '·

3:350$000
375$000
640$000
185$000
1:080$000
104$000
56$000
5:790$000

490$623

: l!.'ventuaés, terramentas e perdas 5 o/o , • • • • ••••..•••

289$500

Para fundação de um pillar. .
6 :079!!\500
Para fundação de 47
pilares
ou 600 metro~ lineares de
cáes . . . . . . . . . . . . . . . .
285:736$500
'Ou por metro I inear . . . ......... · .. · · · · · · · ·
3" -

Pilares (acima da
cóta- 10m,OO) :

Qimento, -46.826 kilogiiammas
a $268 ................ .
Areia. 108,06 metros cubicos a
15$000 . . . . ......... .
Pedra britada, 216,12 . metros
cubicos a 16$000 . . .....
l\Iatacões,
144,0825
met r o s
cubicos a 17$000 . . .... .
Pedreiros, 4.:3 dias a 7$000 ... .
Operarias, 240 dia.s a 5$000 ..
Mestres, 18 dias a 12$000 .....•

12:549$368
1:620$0:00
3 :i57$!J20

2:4.'19$4.02
301$001()
1:200~000

216$000

21 :793$,690
Evcntuaes, ferramentas,
c~c.,
10 o/o • • • . .•... , ...••
2:179$369
.....,
.Para um pilar ............... .
23:973$050
Para 47 pilares ou 600 metros
linear.es de cáes. . . . . . . . . .
1. 126:733$770
Ou por metro linear
.................. .
4" -

Arcadas: ·

Cimento, 16802,5 kilogrammas
a $268 . . . ·........... .
ATeia, 29. 375 metros cubicos a
. 15$000 . . . . . . . . . . . . . . .
· Pedra britada, 47 metros cubicos a 16$000 ........... .
Aço para reforço, 2.160 kilogrammas a 1$000 ....... .
Pedreiros, 1 O dias a 7$000 ... .
Mestres, um dia. a 11$000 ..... .
Càrpinteiros, 1O dias a 9$000.
Operarios, 110 dias a 5$000 ...
Aluguel official da cabrea «Marechal de Ferro~, um dia
3:000$000 . . . . . . . . . . . . .
Eventuacs,

476$227

ferramentas,

etc.,

4:503$070
440$625
752$000
2:160$000
70$000
11$000
90$000
550$000
f

3:000$000
11:587$695

5 o/o .................. ..

579$385

Total para uma arcada ...... .

12:167$080

Total para 46 arcadas ....... .

559:685$680

·l :877!i\B90

À.Qt(j1J'DI) PÕbER
'

Madeira para 10 moldes~dest.i
nados a mol<lar as 46 arcadas, 25 metros cubicos a
a 250$00.0 ............. .
Ev c~n Lu ars, etc., 5 o/o •••••.•••
Total para 46 arcadas 11u oara
600m lineares de cáes ... .
ou poe metro linear ..... .
~"

-
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~

6:250$000
312$000

566:248$180

~H3$i 47

:\lurallla superior:

Cimento, 390.000 kilogrammas
a $268 . . ............. .
Areia, 900 metros cubicos a
.
15$000................ .
Pedra britada, 1.. 800 metros
cnbicos a 16$000 ....... .
Postos de amarração, 25 a
2:000$000 ............. ..
~<:scn:das de marinheiro, 12 a
1:000$000. ·' ........... ..
1\rganeis, 50 a 30$0()0 .......•
C<tntaria apicoada, 864 metros
cubicns a 250$000 ....... .
Cantaria ele eapeamento, 480
metro-. cnhico.q. a 2ô0$000.
l\Ialacões, 1. 200 metros cnbicos
a 17$000 ............... .
Pedreiros, 5. 000 dias a 7$000 ..
Canteiros, 1. 500 dias a 12$000.
Opera rios. 12.500 dias a 5$000.
Mestre;;, 400 dias a 12$000 ....

104:520$000
13:500$000
28:800$000
50:000$000
12:000$00(1
1:500$000
216:000$000
124:800$000
20:400$000
35:000$000
18:000$000
62:500$000
4:800$000
691 :820$000

l<~ventuaes,

10 o/o.

feramentas,

etc.,

Total para 600 metros de cáes ..
ou por metro linear ....•.

69:!'82$000
7ô1:002$000
1:268$337

6" Eneocament.o entre
pilares (atc1 a eóta- Hm,OO):
Pedra commum. 227,·í3 metros
cubicos a 18$000 ........ .
Eventuaes, 5 o/o • ••.•.•.....••
Para 1 Yão entre pilares ..... .
Para /16 vãos entre pilares ou
600m lineares de cáes .....
ou por metro linear .•....

4:093$740
201$685

197:72i$550
329$546

'AOTOS,
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·7o\i...,;. l:nrocamento de ali-

vio (até a
Pedra commum
tros cu bicos
Event.uaes, 5 .o/o

cóta-11m,OO) :
52. 80!(} mea 18$000 .•.•
•••••. ; •.••••

!150: lt00$000
47:520$000'

Para 6()0 m. lincare;; de cáes .. .
ou por metro linear ..... .

!Hl7 :920$000
1:663$200

8" - Apparelhamento marítimo lincluindo custeio
e conservação) :
Recobadores, 2 X 6001 dias
a 350$01~ .....•........
Lanchas, 2 X 600 dias a

420:000$000

250$000 • • ..•.........

300:000$000
38'• :000$000

Chatas, 8 X ôOO dias a 811}$1000
Guindaste fluctuante, 2-:x 600
dias a 200$000 ......... .
Caixão amovivel e respectiva
dóca fluctuante 1 x 610·0
: dias a 1 :000$000 ....•..•
. Enseca'Cleira e dóca fluotuan.
te, i x 600 dias a 1 :0'00$000
i

2-iO :000·~00'(}

600:000$000
600:000$000

Eventuaes, 5 o/o •••••••••••••

2.544:000$000
127:200$000

Total .para ôOO m. lineare!:l de
cáes ................. .
ou por metro linear ... .

2.671:200$000
4:452$0'0'0

Administracão e beneficio, 6,34 o/o •..•.•••.••

Somma •

H :501!\\570

728$7H

12:230$314

Rio de Janeiro, 25 de abril de i 922. -

I. Pires do Rio.

ORÇAMENTO DO ENROCAMENTO

fo - Pedreira:
·Arrendamento, por metro cubico extrahido .••.••...............•.

1$000

2• - Extraccão :
Mestre, 0,007 diarias a 15$ .......•.
Cavouqueiros, 0,25 diarias a 10$ .. .
Ajudante, 0,25 diarias a 6$ ....... .
Ferramenteiro, 0,05 diarias a 3$ ••
Dynamite, 0,200 kilos a i 0$ ..... .
Estopim, 1m,so a $300 ........... .

2$500
i$500
$150
2$000
$540

1$000

$100

6$790

Ferramenta e eventuaes, 15 o/o •••• ,
1$020
op por metro cubico •.••..•••.•..••...•....•.•••.

,7$11110

·Ao:t'os :~ P~DBR Bx,lcl:TfJVO
',.
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Gàrregamento:

Guindai'lcs de trcs toneladas, dous
a 15:000$ ..•..............

30:000$000

Awrotizar;ão da metade .......•••

15:000$000

Servindo em 600 dias ou por
dia:

25$000

Inslallação, 1/600 de 15:000$ .....
Conservação, 10 o/o annuaes ad vaIarem por dia . . . . . .' ...... .
l\lachinistas, dous a 1:!$ .•..... , .•
Ajudantes, dous a 6$ ........... .
Operarios. H a 5$ ............... .
Carvão, 600 kilos a $1'70 ........•
Lubrificantes, 10 o/o de carvão .•••

10$000
24$000
12$000
70$000
102$000
10$200
253$200

Ferramentas, eventuaes, 10 %. . .. .
25$300
Para fo'IO metros cubic~s diar!os. . .
278$500
ou por meh·o cubiCo ........................ .
lt• -

1$090

Transporte:

Lin:ha ferrea, · tres kilometrós a
25:000$ . . • . .............. .

75:000$000

Loco moi iv as, duas a 30:000$ ......
Vagões de 10 toneladas, 15 a
4:000$ .................... .

60:000$000
60:000$000
195:000$000

Amortização da metade .•••....

97:500$000
),

Servindo etn 600 dias .ou pol' .... ,
dia:
Iml.allação, i/600 de 97:500$ .. : . ..
Conservação, 1O % annuaes ad ·tfalorem por dia . . . . ......... .
Machinistas, dous a 10$........•
Foguistas, dous a 6$ .......•.....
Guarda-freios. dous a 5$ ........ .
Carvão, 1.200 kilos a $170 ...•...•
Lubrificantes, 10 o/o de carvão ....

65$000
20$000
12$000
10$000
204$000
20$400

Ferramentas e cYentuaes, 10 o/o. • •

4.93$900
49$400

16'2$500

Para 1•10 metros cubicos diarios..
543$300
ou por n1etro cubico ......••.•.• , .•.•.......

3$880

5<· ::..:.:- Descarga: '
10$000
35${)00

Feitor, um a W$ . ................• ·
Operar i os, sete a 5$ .•.••......... ·

Para HO metros cubicos diarios...
.15$000
ou por metro cubico . . . .................. .

$320

Som•tna ........................ · · · · · · · · ·
A-dministração e beneficio,' 14 o/o • •.....••..•..••

15$000
2$100

17$100

RiG de Janeiro, 25 de abril de 1!l'22. -

DECRETO N. 15.451

DECREl'O N. 15.452 -

J. Pü·es do Rio:

-NÃO FOI PUBLICADO

DE

2[;

DE ABRIL DE

1922

4pprova o projecto e respectivo m·çamento, na imJportancia
·• de 2.5:247$169 (vinte e cinco contos duzentos e quarenta
e sete mil cento e sessenta € nove réis) para installação
de um des·Pió no kilometro 39.5, entre as estações de Avaré
e Barra Grande; do ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro
Sorocabana.
·
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendende ao que requereu a Estrada <le Ferro Sorocabana e
de arcôrdo com as infor'mações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
.
Art. f.• Ficam approvados o projeclo e respectivo orçamento na importancia de 25 :217U69 (vinte e cinco contos duzentos e quarenta e sete mil cento c sessenta e nove réis) para
installação de um desvio no kilometr'o 391J, entre as estações
de Avaré e Barra Grande, no ramal de Tibagy, destinado ao
cruzamentc, de trens, e que com este baixam rubricados pelo
· directór geral do expediente da Secretar'ia de Estado da Viação
e Obras Publicas.
Art. 2.• A importancia que for apurada em regular tomada
de contas, como effectivamenle despendida com a installação
do desvio, até ao maximo do orçamento ora appr'ovado, será
levada á conta de capital do referido ramal, devendo a Estrada conclui!' a obra dentro do prazo .de lres (3) mezcs após a
data da respectiva notificação.
Rio de Janeiro, 25 de abr'il de 1922, 101• da Independencia e 34• da Republica.
EPITACIO PEASÔA.

J. Pires do Rio ..

' 'ÀcTOtfÍlo. PODEIR .gx:tdirrtvo
DECRETO

N.~

15.453-

DE

26

DE ABRJL DE

1922

Approva o Pl'OJecto e respectivo orçamento, na importancia
de f t :249$644 (quatorze contos· duzentos e quar·enta e
nore mil seiscentos e quarenta e quatro réis), pdra
construcção de um triangulo de reversão entre os kilometr·os H.607m,020 e 74.735m,70, do ramal de Caldas, da
Corn)Janhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação.

O Presidente da Republica dos Estados U1üdos do Brasil.
atlcndr.ndo ao qu~ requereu a Companhia Mogyana de Estradas
de Ferro e Navegação e em vi~ta das informaç.ões prestadas ·
p'la ImpPctoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.• Ficam approvados o projecto e respectivo orcamonto, na importancia de 14. :249$6Vl (quatorze contos duzentos e quarenta e nove mil· seiscentos e quarenta. e quatrG
réis\, qnc c9m e!':te baixam, rubricados pelo r!irector gPral de
e:xpediente da Seeretaria de Estado da Viação c Obras Publicas, para a construcção de um trilllngulo de reversão entre os
kilometros 7 'I. 607m,20 c 7 !1. 735m,70 do ramal do Caldas, da·
mencionada companhia.
'.
Art. 2.• A importancia que for apurada em rcgula1r tomad~~>
de contas corno effcctivarnente despendida com a construcção
desse triangnlo, até o m.aximo do orçamrnto ona approvado,
será levado á conta de car>ital do referido ramal de Caldas.
clcw:nün a eompanhir. concluir a obra dentro do prazo de no..:.
\'cnla (90: dias, a contar da presente data.
.
Rio dP Janeiro, 26 de abril de 1922, 101• da Indepcndencia
e 311• da Reput'ica.
EPITAC:IO [lESSÔA.
I

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.454 ~ DE 27 DE ABRIL DE 1922
.
.
Faz lia eiras cOJ·recções no di' ereto n. HL 235, de 3 f
dezembro de 1921

de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atLendendo a que o decreto n. 15.235, de 31 de dezembro de
1921, foi publicado oom ligeiras inoorrecçõcs, resolve reetifiC·al-o do seguinte modo:
Art. 21 ....••.••...................................•
a) Infantaria eii'l logar de - quarteis de brigada ~~·.
s·. g• e 10') - quarteis genera-es de brigada (3•, s·, 9' e 10').
Annexo n . 18 :
3. • D. I. - 3• batalhão de engenharia - Guarniçõe3 Em logar de Cacequy, . Cachoeira.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1922, 101• da Indepen.."
denoia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogera.•.

ACTOS DQ PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 15. 455 -

DE

27

DE ABRIL DE

1922

Altera os. regulamentos baixados corn os decretos 11s. l5. J79 e
15:231, de 15
31 de dezembro de 1921, rres.pectivamente.

e.

O Presidente da Republica tios EsLados Unidos do Bld!>tl,
t!:'ndo em vista o· disposto no art. 54 da lei n. 2. 924, de 5
de janeiro de 1!H5, que extinguiu o quadro de dentista-- no
Exercito activc, resolve declarar sem effeito os arts . .2" e 7"
do regulammüo que baixou com o denelo n. 15.179, de 15
:de dezembro e art. 12 do de n. 1•5•.231. de 31 de d'ez·embro,.
tudo de 1921, na parte que se refere aos dentistas na segunJa
classe da resl'rva da primeira linha: .
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1922, 101• da Independencia ·e 34• da Republica.
:EPI'l'AC!O PESSÜA.

João Pandiá Caloge1·as.

DECRETO N. 15.451) -

DE

29

IJE ABI\IL DE 19~2

.Approva planta.~ e perfis do trecho comprehendi.do entre as,
estacas /. 500 e J .802, da 2• secção- Pocinhos-Joazeiro
_..:.. da Estrada de Ferro de Penetraçâo da Parahyba.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
õl.ttendendo ao que propoz o inspector federal de Obras contra
as Seccas, decreta:
··
Artigo unico. Fic11m appro\rados as plantas e perfis, rubricados pelo inspootor federal àe Obras contra as Sec>eas, do
trecho comprehendido entre as estacas 1. 500 e 1. 802, da 2"
. secção - Pocinhos-:Joazeiro - da Estrada de Ferro de Penetração da l?arahyba, na extensão de 6 kilometros mais 40 metros.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1922; 101• da Indebendenoia e 34" da Republica.
EPI'l'AClO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

. :~o:.;

AGTOS D() PODEn EXECUTIVO

DECRE'Í'O·N. 15.457 _:

J)g

i'!l

DE ABH!L UE

1D:2:2

Appi'UPa JJ[unl!ls ,, pt'l'{is l'c/otit•os â VOI'iante t'ôitltlllda cnfl'c
W> estacas /99 e :190 da linha a.ppl'OVatla pelo decreto nulllcro 14.924, de 30 de julho de 1921 e bem assim o prolongamento da mesma linha a pa1•tir da re{c1'ida estaca
390 até a de n. 818.
\

O Presidente da Hepul.Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndcndo ao que propoz .o inspe:ctor federal de Obras contra
as Scccas, decreta :
AI' Ligo uni cu. Ficam approvado~. no trecho Alagôa Graudt\-Pocinhos da i" secção da Estrada Je Ferro de PcnP!J'ação
do Estado da Pal'ahyba, as plantas e perfis. ruhrieados pelo
iusprctor federal ui' Obras eontra as S1~ccas, P rrlal i vos á variante· estmlada Pntre as Pstaeas 19\l e 3\lO da linha appeovada
prlo decreto n. 14.924, de 30 de .iulho dB 1921, n bem a:5siní o
prolong·amento da mesma linha a partir da rpfcrida estaca numero 3HO at,() a llc n. 818, em tuna cxténção de 12 kilomrtros
mais 380 metros.
ltio ue JanciL·o, 29 tle.. 4 abril de Hl:?:!, tot·• da lnucpen<lencia c 3 i" ua· Heóublica-.
EPITAC!O PESSÔA.

J. Pires du wu:

DECHETO .1'. l5. 458 Crtia

tl//1

DE

30

DE .\13lliL DE

192,2

rul!$11lado lwnomriu em Bonn, na AUcmanha

O Prcside:nte da Heimblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aut.orizacão concedida pela Iet.tra a,· do ar!. <}~ do
decreto n. 14.058, de 1t de fevereiro de 1!):?0, decreta:
'

.

, ·Artign Hnieo.; Fica creado nm consulado lwnot'ario em
Bunn, na Allemanha.
llio de Janeiro, 30 de abril de i!).:?::?, i OJ" da lnlkpendcncia c 31" da Hcpublica.
.lZCt'Cdo

Leis de 1922 -Voi. II

J/W'ljiiCS.
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/
<

DECRETO

'

N~

•

'

15.459

--1m

30

DE ABH!L DE

1922

Urêa wn eonsttlado hmiorm·iu em l\"111'C·mbe1'U, na Allemanha
O Presidnute ·da Hcpubliea do.\> J~slados Unidos do Brasil\
usando da autorização eoncediua pda leltl'a a do art. 4• do
decreto n. 14.058, de 11 de,feycreil'fJ de 1920, decreta:
Arti~o unico. Fica creadfl nm consnlado
llonorario em
Nurembcrg, na Allcmanha.
,
·llio de Janeiro, 30 d~ abl'i l de 1\J22. 101• da Independeu,.
.cia e 34• da Republica.
EPITACIO PESBÔA.

Azevedo Marques.

DECRETO N. 15.lt60 ~

nE

30

DE ,ADI\IL

bE

1922'

Apfrova os ,1Jrojectos e respectivos orçamentos, 'lia imp01·taneia total de f 84 ;857$97 5 (cento e oitenta e· quat1·o con.: tos oitocentos e cincoenta e sete mil novecentos e setenta
c ciil co réis) , pam. a construcção de 5 (cinco) desvios e
p1'ulongamento de :1' (tres), em diversas linhas f!e concessão da Corp.panhia Estratla dr Fm'ro S. Paulo-Rto Grande.
O Presid·enle da Republica 'dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que, de eonformidade com o estipulado na
lettra b,. condição 5", ,da portaria expedida pelo 'Ministerio da
Viaçií:o e Obras Publicas em 21 de janeiro de 1921, requereu
a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande, e de
accôrdo com ·o que ·propoz a Inspecloria Federal das Estradas, .
decreta:/
·
Art. 1. • Ficam approvado~ os proj eetos c respectivos orçamentos, na importancià total. de 184:857$975 (cento e oitenta e quatro contos oitocentos e cincoenta e s-ete mil novecentos e setenta c cinco réis), os quacs eom este baixam,
rubricados pelo director geral dn E:IDpedientc da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Publicas, para a construcção de 5
.{cinco) desvios e prolongamento de 3 (tres), nos seguintes
·pontos das ·linhas de S. Francisco a Porto União, Itararé ao
rio Urugltlay, Serrinha ,a Nova Restinga, de concessão da requerente, e ramal do Rio 'Negrn, da, Estrada de Ferro do Paraná, que lhe estâ arrendada.
a) na

ii~~ a de

S.

Fra~cisco

a Porto União:

, INo kiln_mrf.ro 85,800, estação do netorcida, construcção
de um_. riPSVIO pal'a carga P rlc.~carga locaes c prolongamento
do . ex1st,ente, para eruzan~enf.o.s. orçamentos em 34 :5'73$7 47
(trmta ê quat.ro contos qumhentns c setenta e tres mil setecentos e quarenta e sete réis);
·

•'. ACTOB

00 pt)~iR EXECUTlVÔ

' ·No kil~metro 36!~398, entt.e. a.s estações .de Lagôa c .Pa. ciencia construccão de um desviO de crUZ!J.JVCntos, com posto
•telegr~a:phico, orçado em'' 3,7 :97 4.$215 (tnnta e. sete ~ontos.
novecentos e setenta e quatro mil duzentos e qumze ré1s).
b) na linha de Itararé ao rio Uruguay:
No kilometro 33,289 norte, estação de Caramb~hy, construcção de u·m desvio para L:arga e. descarga locaes e ·prolongamento do existente, para cruzamentos, orç~do~ . em
32 :O!tH$267 (trinta e dous contos oitchta c quatro mil duzentos~ sessenta e sete r&is}.

na linha de Serrillha é Nova Restinga:
No kilollletro 14,090, entre as estaÇões de Novo Capivary
e Caiacanga, c'onstrucção de llJifl desvio de Cl'uzamentos, com
posto felegra;phico, orçado em. 49 :93~$600 (quarenta ~ nove
contos novecentos e trinta c cmco m1l e seiscentos réis.
c)

't'

•I

ti) 110

ramal db Rio !N·egro, da Estrada de .l!'erro do

'"':,11

Pa~

raná;
No kilomctro &1 14.98, estação de Campo 'do Tenente, con..
strucção de um desviO
para carga e descarga locaes e pil'olon,gamento do existente, para crthamentos, oroados elll
30 :290$·14.6 (tr'inta contos duzentos e rwventa mil cento e
quarenta e seis réis) .
_,
.
Art. 2.• A despeza qÚ.e. í'Or cffectuadà com a construcção
e prolongamento de cada desvio, até ao maximo do respectivo
orçamento ora approvado, será, depois de devirnentc apurada
em regular tomada de contas, levada á conta das taxas 3Jjdicionaes a. que se reTere a portaria citada, de 21 de jneiro de
1 !J21, conforme as suas condiç.ões i" e_ 4." e nos termos da 16•.
Art. 3.• O prazo 1para à conclusão das obras deve ser fixado pela fôrma pres.cripta no 11. 5 da. condição w· c de accôrdo com a 6" e § 3• da s• condição da alludida porta.r~a.
isto é, o c-hefe do Districlo de Fiscalização, ocuvida prévia~
ntentr a companhia, proporá á Ins.pectoria F-ederal das Estradas, quando for f?X~cuf.ada a cons~rucção ou o prolonga.
mcnto de eada desv1o, o ura:zo que ;Julgar conveniente.
Rio de J,aneiro, 30 do ábril de 1~2:!, lOH• da Independencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

bECREr_ro N. 15.461- ~E 30

DE ABHIL DE

f922

l'ublica a adhesão da Polonia ao Accôrdo Internacional de
ff/Of, 11am a. i·cpressão do tJ•afico de mulheres bmncas

•

O. presidente da Hepub1ica dos Estados Unidos do Brasil

Jaz publiea a adll esão da hepublica da Polonla ao accôrdo assign.ado em Paris a f8 de Maio de 1904, para a repressão do.
trafJc.o de mulheres brancas, conforme comtnunicou ao, Minis-,

-~ô:k -.:

·:v :Açro~

bli Po.u&h tx~cuTtvo. •

't~ri?- ci~s~ RehlQ'Ões ·I;xte~iot!Cs ;_a·· 'Ehibaix~dà da. f rança nesta
J.::ap~Lal;:,por

·rtota de 8~ _i.lo corrente, cüja traducÇão offictat:
acompanha ·est.c .decreto
->:.·ê' ·Rio: de' ianelr~ · 30 M aiJrH ·Je 19~2. 101" da lndc,pendenei~ e 34? da•l\epu!J icà ·: .
.

1

EPl'l'AC!O PESSOA.

Azevedo Marques .

.\ (Tràducção) ::• ·• ,: ·Ernbai~ada da 1\êpublica Franceza no Brasii - N. 42 .•1\-Ío de .,Jansiro,' S·de".., a\:lril de 1922.
.
"•
.1
'·
:;'
Senhor Ministro, ·
De ordem do meu Gm errw, tenho a honra de communicat·
. á Vosba. Exce~lencia que. o Governo do PÍ·incipado ue Mona co
àdheriu á Cmwenção Internacional de 4 de Maio, relativa á.
repressão do Trafi,co das Brancas, e que o Po\.·erno da Repu_"blica Polaca a~hci·iu á._.·convenção Internacional de_ 18 de Maio
ide 1904, r-elattva ao rneslJlo assumpto,
· ·. ~··~ Queira acceitar; Beniior M.inistro, a seguraw:a da mirúa
~ltà consideração. '
·
·
. ,'
·~(Asso.). A. H. CONTY.
~:·· . . ·A Sua Ex:cellencia ó Sr. de ·Azevedo Marques, Ministro
.:.~\loS Relaçõps 'Exteriores, P·alaciu Itamaraty.
·

-

DEClll~TO

·.

'

N. 15. 16:.? -

tllc

30

.
o ~e AlJillL DE

l!J22

'

'Abre ao Ministc;·io da 1u.stiça c Negocias Intaiorcs o c1·cdifa ,
' ' especiaZ de 6:.200$000, para occor1·er ás despesas a ctfectuar, em. J9.2.2, com. a edttcução e instrucç.ão dos filhos
menores do. Dr ..•4.stolpho l)u~a. de acc6'rdo com· o decreto n. .4, UJ, de _3 de setemb1·o <i e 19.20.

, · . ··o Presidente da·· Hepublica dos Estados UnidQS do ,Bmsíl. ·
mero' 4.121, (,le 3 de setembro do 1900, resohe abril· ao.Minis-

.. tçndo çm vista o disposto no art. 1" do decrE-to legislativo nu-

. terio da Justiça e Negocios Interiores, nos. termos do art. 2"
do mesmo decreto, o credito especial !lc 6:200$000, para ocL'Orrer ás despezas a- effectuar. em 1922, com a edncacão e i~-.
strucção dos ,filhos menores do Dt·. Astolpho Dutra, ex~Prestdente da Cárnara dos· Deputa~os.
·
·mo de Janeiro, 30 dé abril de 1922, 101" da lndependeih
c ia e 34• da Republic;a.
EPITACIO PESSOA.

Joaquim Fel'l'eira Chaves.

AOTOS.
DO.. POD!i:R. EXECUTÍVÓ
...
'

309-

)

}?ECRETO N'; 'f5;4ti3 ·_._DE 2

DE MAIO DE

1922

.
·' ........ . . \ '
.
.
'
.
A~re o credito espedi~(l de 80 :305$8;71, paí·a pagamento del:
· venciementos'· a ,sutJ-pt·etores, ·11cste ,e:rerririo, t(OS termos,
do art. .2• do detreto legislativo n. 4. H i, df' .f tb ja!ieiro
11ltimo.
··
·
·'
·
·

O Peesidm1t.P. r,la Rnpuhlién ·dos Estados lJ n idos do Rrasil,
vista do qtw di~põe ,) art. 10 cto' decrnt o IPgio;lativo. nu-,
nweo L't47. df' 'J 'de·janf'1,iro ·d1~. 1922, t'Psolw abrir ao MinistPrio da Jn~tiça P Negocios lnterim·.-s,• o crl'díto e,.;pecial M
R0.:305$87l, pam pagameillo, neslf' P(\:P,l'CÍCÍO, dos. vonclmentos •qHe compctpm aú's. s.Uh-pretores do Distl'icto Federãl, .de,
'Mnformifhàf' com~ a part.e final dO' art. 2• do l'ilado dPerclp'
r dl' accôrdo; com a iJ;lclu'sa d§Wonstr!lção. .
· •
'•
• · ' Rio· de Janeiro; 2 dé maiÓ .ae· '1.922, · 101 o da Inrlrpendenl}ia e 31."1 da Republica:• ~
(L

, .EPITACIO PESSCIA •.

Joaq'!Íim Frl'l'f'ira Çhrwd,

. Denionstração,_ do credio espectàl de. 80:305$871, a que se refere o decréto n •.15.463, de 2 de- maio de i922, paTa pagamento d.e, venoimento_s: a ·s'!lb-pretores do Districto Federal; neste anno.
·
'
·
Vrncimentos de 13 sub-pretores, · á razão de
5:410$714, a cada. um, no periodo de 6 de fe. vereiro a 31 de dezembro ..... '. .. . . .. .. . . ..
Vencimentos de um suh-'pretor, no periodo dn 11
de fevereiro a 31 ,de dezembro ............ ·..
YPncimrntos de nm sul;-pretor, no pr•rioclo <In 23
<Ir. mal·ço a 31 d11 dezembro; ........ -:·......
·Total • do rt'Pditn ~· .'
~

'\-

70 :339$282
5:321$428
.'J :H45$l6f

·--·------":<. , ••••. : : . • . . • • • • • • • • .
80: 305$R(t'
'

.;

·.

.

...

Imporia a pt'I'Sente démonst.raçãn Pm oilPnla confnR. tre-.,
RPnfos " cinco mil oitocf)nto.;; e SPtenfa c um 1'(\is.
1• Recção rla Director.i~ dr Cohfahilidatlf' da P,r-crPlaria dQ

'R>< lado do 1\linistm·io da. Justiça~ c Negocjos Intcriorrs, em 2

dn maio dr 1922. ,._ Epiphanio ,yartin.~. 2" official. - Vist.Q,
,_ C. 'Con·rs .Junio1', dit·rc.trn· de s~cc,:ão. _;. Vi~fo. JJ,.,.ril'll hwim',
. )lil•erfor gr-ral.
·

·J?EclliEi'o, N.. 'uk 4ô4 :.::.:. nE 2. DE
·'

MAro o E

192~ ·
'

·

t;Approva· a- p~t~ da$ obras hidro'-~leciNcas. rwojectadas 'tÍO
",í:f 'l'io' Parahyba, -no lCJiJar' denominad(). clllia dos Pornbl,t.».

'

O Presidente da Republica dos Estádos Unidos do Braattendendo ao que requereu Frederick Albion Huntress,
que ,pelo decreto n. 15.402, de i 7 de marÇo de !922, obteve
~1\cessãQ <f os favores oonstan ti:)S tlo, decreto n. 5. 616, de 22 .
; ;ue agos.to de . i'905; decreta:
.
·ktigo unico. Fica~ .· apprbvados os ·planos das obras
..
, hydr~eleotricãs projeétadas no rio .•Parahyba, no logar deno>rtüna® 'dlba dos Pombos~. onde o mesmo rio serve de divi'':la
:~<ootre··o Estado. do Rio de Janeiro e o de Minas Gemes; ·.os
\W!WS com este baíxam ·rubricados pelo dir~ctor geral· do Ex.:.
pedieni'e dà. Secretaria de ~stado da Viação e Obras PublicM.
:. ··Rio de J~n:eiro, 2 tle ·m~tio de 1922, ÜJ1• da Ind~penden
~i~ ~
da Reppblica ·' .

sil,

·s.•·

EPITACIO PESSÔA.

J. Pires d(> Rio•. '

DECRETO N. i 5. 465

DE

2

DE MAIO DE

f92é

!Ã.túorizà ~ illinistro da Faze~da a cmillir apolices :lo. divida
publ.ira inte1·na,. do 1mlm· de J :000$, até a im:pm·tancia de
J 5.000:000$. para occm'1'1?r ás desipezas com a e:rr.ctvría.
·das ofJrns de ampliaçtio do J101'/o do Rio dr Jaucir:J.

''

O President~ 'da Republica dos EE>tadhs Unidos do Brasil,
do decreto n. H.Hl8, de 2 de junho de 1920 .

.~ara ;execução
.de~l;'eta : . · 1

Art. i.• Fica o ministro .da Fazenda autorizado a emittír
::wolices da divida publica ititcrna, nominal.iYag, do valor de
cuitl conto de réis cada Ul1Ja; juros de 5· o/o ao anno, ao typo
.de 8 3 %, .até a jmportância de Hí.OOO :000$ (quinze mil con..:tos. de réis), papet para nccorrrr ás rlespezas com a oxecução
das obras de ampliação do porto !lo Rio de Janeiro.
Art. 2.• Revogam-se as .disposições em contrario.
Rio de Ja~ejro, 2 de maio de 1922, 101• d)l Indepen~
dencia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSOA.

Homero Bap~(a. ·

-

-. -~

,,

.

.'

.

.\OT,OS··p.~ PODER EXEauTIVO ·

,

DEOR.ETO N, i5. 466 ~ m;.. 5
.

/

DE MAIO DE

i922

App~ova projecto e respectivo orçame.nto' nd i;,.portancia de
H :705$364 (quarenta c quatro contos setecentos e cinco
mil trezentos e sessenta e quatto ?'éis) para ronstrucção
~
de um desvio de cruzamentos, CO'"!- poslo telcgra7Jhico,
no lci~L 66.177 su~. entre as estações de valliuhos e Tei:rcira Soares, da linha· de lfararé-Uruguay da qual é
concessionaria a Companhia Estrada de Ferro 8. Paulo-·
Rio Grande.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos d0 Bra~il,
attenrlendo ao que re•qneren a Companhia Estrada dr Ferro
S. Paulo-Rio Grande, concessionaria . da linha Itararé-Uruguay, de conformidade com o disposto na lettra b, rnndicã.o 5•,
rla portaria expedida pelo Ministerio da Viação e Obras PubHcnR em 21 rle janeiro de 1.9121., e de accõrdo com o qno propor, a Jn~prdoria Federal das E~t'radas, derwet.a:

Art. t.• Ficam aJpprovado;; o pro.iecto e respectivo orçamento na importancia tle 44:705$364 (quarenta e quatr0 contos f\etooent.os o cinco mil t.resentos e sessenta e qllalro róis),
que c0m P·s!.e haixam, rubricados pelo direr.tor get·al de Exfl0dirmtc da Reeretaria de :Estado rla Viação e Obras Pnhlieas,
para a cons!rue~ão de um desvio rle cruzamentos. eom posto
I rle~ralphico. M kilometro ô6 .177 sul, entre a~ rsta~iím; de
Va\linhos c Tr.ixeira Roares, da linha de HararP-Urn1-may, rla
qnr~l ,; ennrP~sio'naria a refrrida co-mpanhia.
:\r!.. '!..• ·A ~lespet.a q~'C fôr effeet.uada eom a ro1~strnrcfio
rlo rlrsyin. aLP ao maJ~imo do orçamento ora 31pprovrudn. serii,
de.pois da d~ida apuraçã.o em regular tomada de ronlaR, levaria :'t rnnla daR t:axas arldkionaes e qne AP rderf' a ritada
pnrlm·ia riP 21 r\e .ia·nPirn · rle 1!l'!.l. n:1s suas cnndircíP-' I' . .t•

() 1 r,n •

.

Art. :~. O prar.o para a eonr.lnsão rla obra dPvr ~rt· fixado rnmo pre.~rrrV'e o n, !'i rla eondição 1:1• .r df' arl'tH'<l" C'nm
a (i• r ~ 3o da 8• rln citada portaria.
0

Rio de .Taneiro. 5 de maio de Hl'!.2, 101• rln Tndf'r,rn·lrnr.ia ·o 31" da Republ.ica,

J. Pú·es d•J ll i o.

~12.

ACTOS' DO P\'lDEH EXECUTIVO

DECRETO N. 15. 467 -

DE

6

DE MAIO DE

1922

Concede á (Jompmlhia Lloyd Industrial, Sul, Americano, au- ·
·: ,, torização para operro· em se(JW'ns terrrsfrl's e marítimos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasii, attendendo ao que requereu a Companhia de Segur9s
·cLloyd Industrial Sul Americano», sociedade anonyma com
séde nesta Capital, resolve:
Conceder-lhe autorização para operar em seguros terrestrr'l o marítimos, dr accôrdn t·om aR c\ansulas abaixo:

.

I.
A companhia fará, no Thesouro Nacional. de aecôrdo
com d art. 2" do decreto n. H. 593. de Hl21, o deposito de
duzentos contos de réis . (200 :000!11); para garantia de auas
«meraç~s.

II

O capital destinado á nova carteira será de quinhentos
contos de réis (500 :000$) ,, de accôrdo com o art. 9• do re. gulamento n. 14.593·.

UI
A nova carteira· será inteiramente indepeMtlente das já
exploradas pela companhia, não só com referencia ao eapi' tal como ás reservas e esc ri pturação, nos termos do art. 2"
.do 1 regúlamento11;1. 14.593.

IV
A companhia fará uma rrservn de previdencia mantida
pela quóta de 10 o/o dos lucros I iqnirlos annuaes, apurados
nos balanr,.os. aU• que affinja um h•rcn do capital 1la nova
carteira, n, da h i por deantc, en111· a quM.a dr 5 o/o. ·
, Ri~ de' Janeiro, 6 de •maio dr> Hl22. 101° da Jndepen. dencia e 3'l• da Republica.
I

•

EPI'rAmo PEss•'>A .

•

llnmc1'n Rnplistn.

3!3

AqTOS DO PpDER EXECUTIVO

DECRETO N. 15. 468 -

DE 6 DE ~I. \lO DE 1922

Abre ap Minísterio da Justiça e Ne(locios lnterim·es o 'credito
extraordinario áe 89! :000$, para evitar a invasão das
epidemias que relnam no estrangeiro ,. rombatrr os qne_
e.ristern on venham n r.ristír no pniz.
I

o r'residente da RPpublica dns Estado~ Uniflos do Rrasil.
lJsando da autorização concr,dida na parte final do ~ 1" do art. !t~·
da lei n. 589, de 9 fie S!'tembro de 1850. r, I endo nnvirlo n 'l'rihunal dr Contas. nos termo~ cin n. 1'11 do ~ 2" rio art. 30 do
decrrto n. 13. 8ti8, de 12 dr novr-mbro d~ 191 !l, r·esoh·r abrir
ao Ministrrio da .Tmtiça e Nr-gocios IntrriorPs r, el'rditn extraordinario de 392:000$, para nccnrrer ús dc;;przaR com as mrdidas necr:-sarias para. evitar a invasão da,.; Ppidrmias qtJtl
reinam no eRtrangeiro e apparelhar o DrpartamPnl o Nacional·
_rir :;;aurlr Pqblica· para comhatrr a;; fJlll' rxi,;l~·m nu vr•nham
a Pxist i t' no pàiz.
Rio de Janeiro, 6 de maio dr 1922, 101•. rla Inrlcp1mdencm
e 34" da Republica.
EPITACIO ·PESSÔA·
.Toaqy,im Fen•Mra ChrtN?s,

DECRETO N. 15.469 -

DE

8

DE MAIO DR

1922

A1JPI'OVa a planta dos mlhoramentos a sPrem executados
para ampliação da estação de Engenho de Dentro, da
Estr-ada de Ferro Cent1·al do B1•asil, c tlcsam·o1wia, por
utilidade publica, os predios e tcr1·enos necessm·ios, situados á 1'tta Manoel Victorino ns. 8 a H (' de 1li'01n'ietlade de Luiza Baptista de Ornellas.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos rio Brílsil,
attendendo ao que solicitou a directoria da E~ Irada de. Ferro
Central do Brasii, e
·
Considerando que é neeessaria aos SPrYiços da mesma
PsLracla a execução de melhoramentos pàra ampliar;,ão da eslar;ão de Engenho de Dentro. srndo impl'PseindivPI. paea esse
fim, df'sapropriar os pre.dios e. !f'l'J'Pnos ;;itnaílns ú !'\la Manoel Vict.orino ns. 8 a 14, ne.sta Capital, J)PJ'LPBceniPs a Luiza
Baptil'la de Orncllas, nos fprmos do art. 5" dn de.crPto numrro 11.956. de. 9 de setemhro de 1903, e'na conformidado
do disposlo nn art. 590, ~ 2o. n. IT, dn Clldi~o Civil;
Dr·rrela:
Art. J.o Fica approvada a planta dos mclhoramcnlos a
srJ'rm rxf'rnf.ados para ampliação da esl ar,ãn rir' l·~ngcnho dfl
11Pntro, da Estrada de Frrro CPn!ral rio Brasil. a flllal rom
r~·te haixa ruhricada JWl4l dil'PL'inr gPrnl d•· t:xp<'di .. n':• ,J<J
Sr•crl'!arin rir Esfarlo ria Viação e Olll'as I'11hlir·as.

.&aroS D() PODER EXEctn'JV

Art. 2. 0 Na, fõrma da legislação em vigor ficàm des·apropriados1 por utilidade publica. os predios e terrenos si~~dos á rua Manoel Victorino ns. 8 a 14, nesta -Capital,
1>éttencentes a Luiza·. Baptista de Ornellas.
:' '.' R! o de Janeiro, 8 de maio de 19~2,' 101 o da Indepe~dencia
e 34~ ·da Republica.
PESSÔA.

EPITACIO

i.

DECRETO N. 15.170 -

Pires do Rio.

D8 f() DB M:o\TO DE

1922

:Autoriza a emissão de apolirrs dn dividn rmhTicn interna. do
"
valor de f :000$, na 1m]lnrt1incia de sr. 0()10' :000!\\ (oito mil
contos de réis), para orrnrrer aos paqamentos dos trabalhos de construcçiio e (ornrcúncntns a qtte se refere o
decreto n: 15.#52, de 2 dr rlPZ 1'ml,ro de .f!12#, c o1Jt" o
respectivo credito.

O Presidente da Republicfl aos Estados 'Unidos do 13rasil. ·
1 usando da autorizaciro constante do art.. 83. n. V, da lei
· n. 4.242, de 5 de iarieiro de 192t, e tendo em vista o disposto na clasnla XLIX das qnc baixaram com o decreto
· 'n. 15.152, de 2 de dezemhro do mesmo anno. bem r o mo
a decisão do Tribunal de Conta~ commnnicada em officio mlmero 145, de 21 de janeiro dn rorrente anno, decreta:
Art. V Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir,
de, uma só vez, fllp.Olices da divina 1mblica interna. papel, do
valor dr- f :000'$ cada 11ma, .inros de 5 % ao anno. na importancia fie ·fL 000: 000'$ (oito mil contos ár- réis). ti tu los esses
que permanecerão em deposito no Thesouro Nar.ional. para
serem anplicados exclusivamente nos nagamentos. qne se tornarem devidos, dos trabalhos rle r,onsh·nr,ção e fornecimentos
a que se rdere a citada clausula XJ,TX rio decreto n. i5. i52,
de 2 de dezembro de 1921, qqe autorizon a celebracão do con.t.racto de arrendamento e dl' consl.rncção da Estrada de Ferro
de Ranla C;ttharina, com o Est.arlo rlc Santa Cat.harina.
Art. 2.• Fica aberto. ao' Minis! crio da Viação . e Obra$
. Publicas, o mencionado credito de 8. 000:000$. Pm apolices,
·para occorrer ás despet:M de que trat!l o art. t•.
Rio de Janeiro, 10 de maio fie 1922, fOi• da Independencia e 34" da 'Repvbliea.
EPJTACIO PEssOA.
J. Pires do iRio.
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Hom~o

Bapti8ta.
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D~ 't922

Proroga/ por dot~ annos, . os· prazos etHpnlatlrJ~ no de ereto
. n. J2,735, de fi de dezembro dt) t!'li-7

.

.
. ~
'
O Presidente da RepublÍca dos Estaqos Unidos' do .B~asil 1
n>'fl.ndo da autorização constante do nrt. -2•, n. VIIII, da let
n. 4.HO, de 31 de dezep1bro de 1921, resolve:
Art. 1 • Ficam 1{l'l'orogados, por dous annos, os prazos estipulados no P,ecreto n. 12.735, de 5 d.e dezembro de 1917,
expedido em virtmle da autorização. concedida pelo art. 2•,
n. xvm. da lei n . .3,2p,. de 30 de d~zembro de 1'916.
Art. 2.• Rcvogam....se; as disposições em contrario.
RIO de JaneÍro 1 · iO ·de maio áe .. f922, 101" da Indepen-1
dPncia ~ :w ,da Republ,ica.
,

EPITACIO PESSÔA.
~omero Baptista.

DECRETO 1N. 15. 472 -

DE

10 ~E<

MAio DK

Hl22

ao 1Ministê1'io tla Gue1•ra o 'credito c.~pecial de
3.597': 153$032, para pa(Jnmento de di({ crença de soldo
aos o(ieiac~·, in(eri01·es, graduados e soldados voluntarios da Pntria sóbreviventes, não comprehwndüfos no m·-·
fi(Jo 2.1 da lei n. 2.. 2HO, (ir? 1.'1 de dezembm df' f910. ·

· í1. bre

I

R~ublica dos, Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. so do. decreto Jcgislalivo n. lt. 408, de 2•'1 de de:r,e.mbro· de 1921, resolve abrir ao
Ministerio da Guerra o credito especial de 3. 597': 153$032,
para pagamento aos officiaes: inferi~res, gradua:dos c soldados voluntarios da Pat.ria sobreviventes. não comprehendidos
illO art. 23 cta lei n. 2. 290, de 13 de dezcnibro de 1910, ·Ôia.
rliffcrença de soldo, respcctivamcnle, entre o fixadr, nas iahell as A, C e D da mesma lei e o marcad9 nar . de que Ira ta a
rlc n. 1.173. ti·e !) de .ia.ne)ro dP- 1906, á quaL t.eem eHes direito de 1 de janci:o de 19'20 a 31 de dezembro de_1922.
.
Hio de ,Taneiro, 10 de maio. de 1922. 1Oi" rla Indepcn..:
'.
dcncia e 311• da RepubHca.

.

O Presidente .da

EPITACio' PESSOA.

João Pandiá Calo(leras.

·~eTc,$\tbQ
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EXÉCtnxvó

QE

1O DE

MAIO DE·.

19_2~

. ,r.:~Ancede átttof.izaç46\d, cBrazitian Bydr() Elect1•ic Colit~anv, ·Li:' ·"·
>fnlted~ pàm funccUmàr na Reimblica .· '
I

O Prfsiqente da Jl,epubliea fios. Esladqs llnidos ~o Hr:a~ll,
attendendo ao que :requereu a soe1edade anonyma «Brazthan
Hydre Electric Company, Limitech> com séde" •~m Tnront.o, Domínio do Canadá~ e devidamente rPJH'rsr,nlada, derreta: ·
Ad.igo 110ico·. ;E' -cnncrdif!a antorizaçãn á •:;ncie:.laflp ano~.
nyma· «Brazilian :HydJ1) EleetT:ie Cnmpany. Lilnited» para
funcc.ionar na Republicá com o;;; estattltns qtiP api'rsrntou, me- ,
dianta as clausulas que a este aeoh1[1anham. assignadas peln
, ministro de EstadQ <los Negocio.. da A{?ricultura, Jridustria e
Commercio, ficandb, ·•{lortím, a, nwF:ma· sociedade obrigada u
cumpriJ1. as formalidádes exigi.flas pnla lep-islação em vigor.
••
.Rio. de Ja~eiro,
de rnilto de 1022. 101~ da· Jnde}ien-1
e
.34•
.da
Republica.
I
.'..:düricia'
. .:' ' .
' '""

'ib

EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes,
.. •
,.

~·Clausulas

czue acompanham

o dec~eto

n.. {!$,473, désta data

I

. A «Brazilian · Hydro, EleeLrlo Compány, ~imite.d» é ~brl
à. ,ter· um representante geral no Bras1l, com planos (j
Hli,mitados .podéres para .ttatar e definitivamente resolver :ls
questões, que se·, suscitarem, quer com o Governo, qüer. com
pat•ticqlares, podendo: ser· ,demandado e receber cita..:ãü inicial
pé la. companhia. .
'
.
.
~da

li

Toílos ó-. .àctos quo praticar no Brasil fic.ar·ão snÚit,,s
upicnuiente tÍ~ r~speelivas leis e rn~ulanwntos f' á jm·isdir~fío
dli :~(·us trib\mges ·.irldidarios ou arlíninislml.iYos. snm que Plll
te.mpo .algum; ~possa a. rcfeJ'ida eOJhpanhia I'(•rlamm· qual;J,lt'l'
tlxcepÇão; ·fundada e'rrl seu<; estatutos, euJaH ..disposi()Ões não
·)lóderão servir de hllRe para qualqner· rnclamar:ão concernf'nte
, á i.~xt'cução das obras oü servi co,; a IJITP Pll~s ~P rcfcrmn.
' lii

Fica dependente de antorlzar.ãÕ rln Onvernn qualquer nlteração rtuf' a rotnpanhia ll'nha dr .fazPr· nns l'r~twct:ivos .::~-'
f.atutos.
.
Ser-llw-ha cassadli a nni.OT'izac!in par·a !'mH~·~ipnar ·na
Rcimblic.n. se infringir es~a clausula. .

311

IV
. . 1:i~a é'~t•ind.idoqüe ..a,·autorizaçào ~.' ~âda. sem prcjuizo dn
{•l'lllclpto 11e achar-!:le, · a,,comvanhia SUJeita as disposições de
ciircito que rcgc1,11 .as socied::11;les ·anooymas .

v•
A iufraoção de qualquer das clausulas pal'a· a qual na•J ·
ét>loja commina.~a pena csvecia1 •>;erá vnnida com a multa de
um conto· de réis . (1:000$000) a cinco contos de réis
{5:0C:0$00.0) e. no caso d~ reincidencia, com a cassação da auloriza~:ão · concC'di<ia pelo decreto Clll virtude dn qual baixam

as

'

pre~cnlcs clausula~:

. .
.
.
Hio de.Janeieo, 1Qde maio de t92~.'- Simues Lupe:> ..

·.

DEG!Íil!;TO N. f5 . .17 4 -'
CutiCCI{e

ÍJE

1ú

DE l\L\Io

h E I!J:!:!

á Cum}i{udtia Aií.sttcoreim. l•'ltliiiÍIIC/l.SC
r·rmtimwr a. funcciomu· 1111 HI'}JIIIIi Í('((

auto1·izaçÕitll
JWI'II

.O Presidente da Rcpublica dos Estado~ Unidos do Brasil, attendcndo ao que requereu a sociedad1~ anonyma Com-

panhia AsHücareira Fluminense, autorizada a runecionar na
Rcpuhlica pelo decreto n. 13.589, de i rle maio dP- 19Hl,. e
devidamcnl e rl'pr·c~entada, dcci·eta:
•
·
Al'tigu :unieo. E' concedida autorização ú c;m·irdadt' anonyma Companhia Asilu_cÚPira Fluminense para continuar a·
. funccionar na Repuhlica com as alteraçõPs feitas l'lll seus e.-;t.al.ul.os, UJlJll'm·adas orn as~;pnll>léa geral exlran!'Jinaria de G
, de abril do co1:renle anuo.· fice.ndo, porém, a nu~s1na socie, datle obrigada. a 'eumprir a~ formal idades l'xig idas p'ela !c, gislação em vi gol'.
·'

...

Hio de Janeiro,. 1'0 de maio de I!1'!:!. IOL" t1a lndrpeudencia c 3 í• da 'Republica.
EPI'l'ACltl PE:-iSÚ\.

Símõcs Lvw·s.

. DECRETO N. 15.47.5 '"""""

DE: 1U. DE :MAIO ~E ,1'11~~.

w:

~e_,/omufría a Con'l!e_t~~p;,..tte.
fle.' &e}e,!1tlir6i de ·11!111, rew.z_wa
ao eornme~·cw- ID! ·:armas e ~mwttÇoes, e o Proíocollo que
~·a acompanha.
·"
·
.O Presidente d;,i Republ.ica dos. Estados Unidos do Brusii.:
Havun'do suncéionado, pelo .decreto,, n. 4 .. 357, de 28 de
Outubro de 1.921, a resoh;.ção fio Congrésso Nacional que ap. provou';a. adh~o prestada pelo Governo do B_r~sil á CC!m-en:~ çi\o re!ativa ~o _coll}rnercio dá armas e muq1çoes, . ass1gnada
em Samt-Germam-en-Laye, a 10 .de Setembrb de 19'19, o ao
PI'otocollo que lhe é annexo; e tendo sido depositado aos 28
de Abril ultimo, no Ministerio dos Negocias Estrangeiros da
. Republica F'ranceza, o instrumento brasileiro de ratificação
. "da alludida Convenção e Protocollo;
··
.
.
_Decreta que a mesma Convenção e respectivo Prot.ocollo, ·
appensoo por cópia ao presente decreto, sejam executados e
cumpvidos. tão inteiramente como nenes se contém.
·
Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1022, 101•, da Independencia' e 34" da Republica,;
EPITAGIO PESSÓA.

·Azevedo Marques.

EPITACIO DA SILVA PESSóA,
PRESIDEJI.i'l'E D.\ REPUBLICA DOS ESTADOS 'UNIDOS DO BI\AS!f,,

Faço saber, aos 'que a presente Carta d·e ratificação virem, que o Brasil, havendo adherido á Convenção relativa a0
cornmercio de armas e munições, assignada em Saint-Germain-en-Laye, a 10 de Setembro de 1919, e ao Protocollo que
.a acomp~nha, !:'O tornou parte contract.ante dos referidos aoto:;;,
que são do t.eor seguinte:
·
.con\'ention relativa ao· contrôle du commerc:e des armes et des
muniftions et protOcole signés a Satflt-Germain-en - Laye
Ie 10 septernbre 1919
.
LE~ ÉTATS-UN!S D'AMÉRJQUE, LA BELGIQUE, LA ~OLIVIE, L'E-'11. PlRE BRITANNIQUE, LA. CH!NE, CUBA, L'ÉQUATEUR, LA FRANCE, LA
GRECE, LE GUATEMALA, HAlTI, LE HEDJAZ, L'ITALIE, LE JAPON, LE
NICAfi.AGUA, LE PANA~A, LE PÉROU, LA POLOGNE, LE PORTUUAL,
I.A ROUMANIE, L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVENE, LE SIA..'\f et L'ÉTAT
TCH_ÉCO-SLOVAQUE.
.

.. Considérant que la longue _gu,errc qui vient do prcndJ·G
fm _et à laquelle ont été successJvelnent mêlées la plupart des
Natwns, a eu pour effet d'accumuler, dans diverses parU.es du
monde, des quantités considérables d'armes ou de munitions
de guerre dont la dispersion eonstituerait un danger pour la
paix et la tranquillité~pu})lique;

1

ÁCTOS DO PODER EXECUTIVO

Considérant que, dans certaines parties du monde, il .est
nécessaire d'exercer une surveillance spéciale du commerce
et de la ~étention des armes et des munitions;
Cons1déran*, que les stipulations conventionnelles, notam- 1
ment l'Actc de Brnxelles du 2 jdtllet 1890, réglementant le
t.rafic des armeR et des munitions dans certaines régions, ne
corrcspondent plus aux circonstances actuelles, qui ex-igent de_s
d1spositions plus développée~; portant sur des territoircs plus
étendus en Afriquc et r,·~tablissemcnt d'un régime analogue·
sur certains territoires d' As i e;
Considérant qu'uue surveillance pfJ.rticuliere de la zono
maritimc avoisinant .ccrtaincs contrées est nééessaire pour
assmer l'éfficacité des n1esures prises par les GouvernemenLs,
tant cn ec qui concerne l'importation des armes et des muni- ,
tions dans ces contrées qu'en ce qui COI1Cerne l'exportation
des dites armes et munitions hors de leurs tcrritoires mctropolitains;
·
Et .spus. la réserve tfu'à l'expiration d'une période de sept
ans la présente Convent\on sera sujette à rev1sion en teoont
compte de l'cxpérience acquise, si le Conseil de la. Société des
Nations, agissant en cas de besoin à la majorité, émet un
vCEu dans ce sens:
Ont désigné · pour leurs Plénipotenhiaires.
I.F~

PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
L'Honorable Frank Lyon .Por,I\, Sous-Secrétaire d'J<:tat;
L'Honorablc Henry Wnrm, ancien Ambasfladeur extraordimüre et plénlpotentiaire eles États-Unis à Rome et à Paris;
L e Géneral Tasker H. BLiss, Représentant militaire dea
:rHats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;
SA

M:AJEST1~

LE ROI DES BELGES:

·1\L Paul IIYMANS, Ministre des Affaircs étrangeres, M.mis-

Ll'c d'JHat;
l\i. ,Julcs van den Hm;vEL, Envoyé exLraordinalre et Ministre plénipotentiaire de S. M. !c Roi des llelgcs Ministro
d'ÉLaf.:
'
1\f. l~mi Ie VANDERVEJ,DJ~, Ministre de la Justicc · Ministre
d'État;
'
·
U~ PRr~SIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE:
IH. I~mail MoNTES, Envové extraordinairc ct Ministre
rMnipotentiaire de Bolivie à ·Paris;

SA MA.JESTÉ LE'ROI· DE GRANDE-BRETÀGNE ET D'InLANDE ET DEIS TERRTI'OIRES B!UTANNIQUES AU DELA

DES MERS, El\LPEREUR DES INDES:
,
Le.'l'res Honorable Arthur James BALFOUR, o. M., M. P.,
Seerétarre d'État pour les Affaires étrangeres;
~·.,Lo 'J:rcs. Honm:able Andrew BoNAn LAw, M. P., Lord du
,_ CPc.U• pnvé,
,
Le _T6•s Honoràblc Vicomte MrLNEP., G. C. B., G. C. M. G.,
Scct·étairc d'État pour les Colonies;
L e Três ~Ionorable George Nicoll BAnNE'l, M. p., Ministre
sans po~tefemlle;

AdT,OS

DQ PODEit EXECUTIVO

•. j}our le DOMINION du UANADA:
L'Honm:able Sir Alb.ert Edward EK~ll', K. C. l\1 .' G., l\1inistre des .Forces d'Outre-Mer;

pom·

lc COM.MONWEALTII dr AUSTHALE:
L'Itonorable George Jostm· PEAHCE, Miui:>ll'c de
Jense;
pour l'Ul'j:JOIN1 SUD-AF~ICAINE:
Le. Três 'Honorable Vicomte MILNim, G. C. B.,

la

G.

Dé-

c.

M •. G.;
I

pour le

DOl\IINIO~

de la NUUVELLE-ZÉLANDE:
H'Honur~bte Sir Thomas l\1.\CJ\ENZJg, K. U. M. G., Haut_Commi~saire pour la 1'\ouvPllt·-Zélandt dans 11' Hoyam~1c-Uni:
.pourriNDE:
Le 'fres Hunorable Baron SJNIL\, 1\.
d'État pour l'Inde·
. .
l.E

C..

t\ous-Serétairc

I'

PHÉSIDI~NT

DE L.\. RÉl'IJBL[IJUE CHINUlt\E:
M. Luu Tseng-Tsiang, Miuislr" dPs Affalrcs :~trangercs:
M. Chengting Thomas WANG, Ancien Ministre de l'Agri• e:ulture et du Commerce;
LE PHJ~SIDEN'l' DE LA HI~PUBLIQUJ<3 CUBAINE:
M. Antonio Sane h e<!: de BLTS'l'AMAN'rE, Doyen de la Faculté
·de Droit de l'Uniwrsité de La Havane. PrésidPnt dt> la Société
Cubainc do Droit Intcrnational;
LE PHJ~~IDENT DE LA HI~PUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR;
M. DonN Y DE ALSUA. Ell\·oyé extraorôinairo et Ministre
.Plépipotentiaire de l'Equateur it Paris;

PR~:Sl})EN'l' DE LA Ht~PCBLIQUE FHANÇAlSE:
l\1. deorges GLÉ~IE::'\CE.\t:, l'r!;sident tltt Conseil. Ministre
de la Guerre;
M. St.ephen PICHO!', Ministre des Finances;
M. AndrP.' TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de
gllerre franco-américaines;
M. Julcs CAMBON, .~mbas~adem· d•~ France;

LE
. ,

SA MAJEST1:: LE Hül DES HELLENEH:
l\1. Nicolas PoLI'I'IS, Ministre des Affaires t\trang·eres;
l\L Athos llol\IANos, E:Rvoyé 'Extraordinaire et Minis~rc
Pl6nipotcntiairc auprr•s de Ia Ht\publiquo Française;
BE PRÉSIDENT DI~ LA H.JtPlJBLIQilE DE UUATÉMALA:
l\f. Joaquim l\[E:"'DEz, Ancinn Minist.re d'Et~t aux Travaúx Pu~
blics ct i• l'Instruction Publique, Envoyé Extraorilinaire et
Ministre Plénipotentiaire du Guatémala à Washington, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plt•nipotentiaire en mission
spéciale à paris;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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LE PRI!:SIDENT DE LA RI~PUBLIQtJE D'HAITI:
M. Tcrtullicn GuiLBAUD, Envoyé ,.Extram·dinaire ct Ministre Plénipotcntiairc d'Halli à l'Equatcur;
SA

MAJES1'1~

LE ROI DU HEDJA7.:

M. Ruslrm HAm.m;
l\1. ABDUL H.\Di Ao mo;

SA MAJRSTÉ LE ROI DTrALIE:
L'Honcruhlc 1'ommasn TITONI, St1natcur dt! Royaumo,
l\1 inistrc dcs Affaires étrangh·cs;
L'Honorahle Tittorio ScrALO.TA, St>natrur du Royaumc;
L'Honorable Magginrinc FERRAIH~, Stlnatmn· du Hnvaume·
L'Honora!Jio Gngliclmo MAncoNr, Sénateur du Ho~·aumL~:
I:Honorable Silvio CHESPI, ])rlpufé;
·
'
S:\. 1\L\JESTJ~ L'EMPEHRtm DU .TAPO;\':

LP Vicomtc CmoA, Ambassadrur Extraordinairr rt l•lé·
nipotPntiail'C dr S. l\I. l'Emprrrur du .Japon ü Londrrs;
!\L K. M.\TSur, Ambassadcur Extranrdinairc ct Plénipo.
tcnliaire de S. M. l'Empcreur du .Tapon à Paris;
M. H. !.rui~, Ambassadrur Extraordinairn rt Plt>nipotPnf.iairc de S. ~I. l'Empercur du Japon à Home;

T.E

PRr~SIDENT

DE LA Rli:PUBLIQUE DE NICAHACiUA:
la Ghambre des

M. Salvador CIIAMORRO, l'résidcnt de
Députés;

LR

PR1~SIDENT

DE LA RÉPUBUQUE DE PANAMA:
M. Antonio Huno os, Envoyé Exfraordinaire et Ministro
Plénipotcntiaire de Panama iL Madt·id;
U~

PRÉSIDENT DE LA R~PUBLIQUE DU PÉROU:
M. Carlos G. CANDAMn, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Panamá à Madrid;

LE

Pll}~SIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DU POLONAISE:
M. Ignace J. PADERE~SKI, Président du Conseil des Min islrrs, Mimstre des Af.faires étrangeres;
M. Roman DMoWSKI, Président du Comité national polonais;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAJSE:
Lo Docteur Affonso DA CosTA, Ancien Prrsidcnt
sei! des Ministres:
Le Doeteur Augusto Luiz Vieira Sn.\RES, Ancien Ministre
des Affaircs étrangeres:
SA 1\UJESTÉ LE ROI DE ROUMANJE:
M. Nicolas Mrsu, E:woyé Extraorr)inaire et Ministre Plénipolent.iairr de Roumanie à Londres;
Lc Docteur Alexander VAIDA-VOEVOD, Ministre sans portefeuil!e;
Leis de 1922 -
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SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES DES CROATES ET DES
'
SLOVt;NES:
.

M. N. P. PACIIITUH, Ancicn Prr>sidrnt du Conscil dcs Mi-

msfrr~:

l\1. Antr:• 'fmji>lBir.; l\linisfrP rlns Affaircs étrangercs;
l\1. l\'all ZoLUEf\, nucfPUl' Pll Llt•uit;

SA 1\L\.JESTí~ LE ltOI DE S!AM:
. Son Al~r·ssf' !e Prime CEL\1\0IJX, EIIYoyr> rxtraorllinaiJ'r• cl
l\1 111Isf r c plempotl'n! IaJre de ::; . M. !e Hoi de Siam à Paris;
8o11 Altessf) Sr'rénisslnw Ir l'rineo 'l'HAJOos l'H.\lJ.\NIH!ll.
Sous-t-lecrétairc ll'État aux Affnircs élrangeres;
·
LE PRÉSIDENT DE LA RBPUBLIQUE TCILECO-SLOVAQUE:
M. Gharles KHAM ..\.n, Présidcnt du Conscil des Ministres·
M. Edouard BENES, Ministre des Affaircs étrangêres;
'
Lcsqucls, aprês avoir échangé lcurs pleins pouvoirs rcconnus cn bonne et due forme·;
Ont convenu des dispositions suivantcs:
CHAPITRE I
EXPORTAT!ON DES ARMES ET MUN!TIONS

Article 1.
Les Hautes Parties Contradantcs s'engagent a intcrdire
l'exportation des armes dE: guerre ci-aprês !•numérées: pieces
d'artillcrie de toute espece, appareils proprcs à lancer des projectiles explosifs ou gazogenes de toutes cspéces, lance-flammes, bombcs, grenades, mitrailleuses et armes rayées de petif
calibre se chargeant par la ·cul.asse, de tout modéle, ainsr que
l' cxporlatwn des muni tions destinées à ces di verses catégories d'armes. IL'interdiction d'cxportation s'applique à ces armes et munitions, qu'clles soicnt montées ou enpieces détachécs.
'foutefois, les Hautes Parties. Contractantes se réservent
In droit d'ac.corder, en ce qui coneerne les armes dont lemploi
n'cst pas prohibé par le droit dcs gens, des autorisa;tions dérogeant à cette interdiction, mais seulement en vue de permettre
des exportations pour les besoins ·de lcurs Gouvernement ou
du Gouverncment de I' une d'entre elles.
Dans lc cas d'armcs à feu et de munitions susceptibles de
servir à la guerre et à d'autres buts, les Hauts Parties Contradantes se réservent !c droit de dt\terminer, d'apres l'importance, la dPstination et lcs autres circonstances de toute expédition, celui de ces usages auquel clles sont destinées et de decider dans chaque cas si les stipulations du présent article leur
sont applicables.

Article 2.
Les Hautes Partias Contractantos s'engagent à interdire
l'cxportation des armes à fw ct. munitions, montées ou en
pU~ces détaehés, autres que les armes et munitions de guerre,
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Iorsqu'elles sont à destination des zones ou contrées spécifiées
à l'Article 6 ci-apres.
Toutefois, les Hautes Parties Oontra·ctantes se réservent
Ir, droit d'accorder des autorisations dérogeant à cette interdiction, ét::mt entendu que ces autorisations seront délivrées
par leurs prorJrcs autorités, qui devront pr(1alablcment s'assurrr qne les ar·mrs ou munitions pour lesquclles on permiR
d'cxportation est demandé n'ont pas une destination et ne
doivcnt pas revoir un usage contraíre aux stipulations de la
présento Convcntion.
A1·ticlc ,'J
Lcs chargements qui seront effootuós cn cxécution des
contracts conclus antérieurement à la mise en vigueur de la
présente Convention, scront soumis aux dispositions de cette
Convention.
Article 4
Les Hautes Part.ies Contractantes s'engagent à n'accorder aucune autorisation d'exportation à un pays qui se refuse à accepter Ia tutelle sous laquelle ii a eté pla.cé, ou qui,
placé sous la tutelle d'une Puissance, chercherait, en dehors
de celle-ci, à se procurer des armes ou des munitions visées
aux articles 1. et 2..
Article 5
Un Bureau Central unternational, placé sous l'autorité
do !a Société des Natinns. sera institué avec mission de reunir ct do conserver les documents de toute naturc, échangi~S entre les Hautes Parl.ies ContractanteR
relativement au
rornm()reo ot. à la circu1ation des armes ct dos munitions vis,1s par la présente Gonvention.
•Chacunc odes Hautes Partics Contractantes devra publier
ehaquc annclo un rapport indiquant les autorisations d'exportation qu'rlle aura ar.cordées, avec mention de la quantit.(l rt de la destinat.ion des armes et munition que en auront fai l'object. Un r.xemplairo de co rapport sera adressé
au Bureau Central Jntornational ct au Sccrétaire général de
la Socit\té dcs Nations.
En outr0. les Hautes ·Partios ContracLantes s'engagent à
envoyer au Bureau Central •Internat.ional et au Sec'rétaire
général de la Société des Nations des renselgnements statistiques complets sur les quantités et la destination de toutes
lcs armes et muniUons exportées sans licence.
CHAPITRE II
IMPORTATION D,ES ARM.ES ET MUNITIONS ZONES DE PROHIBITION ET DE SURVEILLANCE MARITIME

Article 6
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune en
ce qui concerne le territoire soumis 1\ sa juridiction, à prohihcr .l'impodation dos armes et munit.iom; visée.s aux Artldes ter r.t 2 dans lcs z.ones territorialcs ~ulvanf.es. et en
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oulre à en · intcrdirc l'importation ct lc transport dans la
zonc mariUmc définic ci-dcssous:
f.• La totalit.é du conlincnt africain, à l'exclusion des
territuires de l'Algérie, de la Libyc et de l'Union Sud-Africainc.
Sonl comprises !.lans la zone de prohibition du continent
africaiu h•s ile.;; adjacentes sitw\cs à moins de l'ent mil!Ps
marins dr! la dite, ainsi que lcs ilrs uu Princc, ue SaintThomP, d'Annobon et de Socotora.
2.• La Transcaurasie, la Porse, lc Gwadar, la p!Sninsule
hralJiquc ct lPs tPrritoires continenlaux de l' As ir, qui, au
i~r Aoút ·l!JU, dépcndairnt de l'Empire ottoman.
3." La zono maritimc compr•enarlt la roer Rouge, lc Golfe
d'Arkn, ic Golfe Prrsique, ain~i qun la mer· d'.Oman ct limitée par une ligne qui, partant du CaJJ Guardafui, suivra
lc pat·allele de en cap jusqu'it sa reneontre avec le 57" de longitude Est .de GrcPnwich Pt de Ht, gagnera directement la
frontierc oricntale de la Persc dans lo G<llf(~ d'Oman.
'Dcs auforisatiom sp(•f'iales d'imporlation dans lPs wncs
ci-drssus définies vourront. ütro accnnléPs; dans la zonc africaine, r'lles sen:mt subordonnécs à l'nhservation drs prescriptions pré';uos aux artieles 7 ,,t 8 ci-apn;s, sans préjudke
dns prescl'iptions plu,; ri:,!nnrl'USI'S qui so trnm;eraicnt en
vigucr sur lr,s licux; dans lcs autrcs zonos (\rmilwrées duns
lc présent articlc ces aulorisalions sr,ront subordonnées à
l'observation des . prescript ins analogucs, mises cn vigueur
par los Gouvernemenfs qui y exerecnt l'autorité.
ClL\ PITRE UI
SUnYEJLL.\l\'Cf. :\ TEllllB

Al'til'le 7
Lr~ arnws ct munilions. dnn!, l'imporlation duns lcs zoncs de pt·ohibition aura éttS f'pécialrnwnt autot·isl\e, nc pourronl. Nre int.roduits qtw par los ports désigru:.s à ect effrt par
le<'-- autorilés de l'J:~t.at, Colonir, l'rotcctorat. nu pay,; soumi" à
mandat..
Ellcs y seront 1léposél's par· rimpor·taf.Nlr. tl ses fl'ais. d
t·i:;ques, dans un rntreplit public p\ac,\ sous la gat·dc cxcluRive Pt lc eontrõlc pcrmanent do l'auforilé et de ses agents,
rlont un au moins dcvra appartcnir aux cadrPs de l'admini.~
t.ration ou dr. l'arméc. J...rs cntrér.,.; ou sorf.ies dovront t<mjmn·s avoir ·été préa1ablcm'cnt nutoris1\cs par les services
àtiministratifs ih, l'J::tat.. Colonil~, Prott'rlorat ou pays soumis
à :mandat, à n.I·Oins qu'il s'agisse d'arnws ou dn munit.ion,;
~~~~stint'·l's à l'armrment. de la f,n·ct~ publique ou tt l'oeganisation dl~ la défcnsc des tcrrltolrc!'l nat10naux.
La sortir. dcs arme~ c.t dr.~ munilinns, ot;posécs dans lcs
cntreplits, nP scra aulori~\\ll .qur. dans l'un dPs cas suivanls:
L" Ji:lt·c it dcslination dcs lncalitt;s désignécs par l'autorité SUIJéricure cori1me lieux oú Jps habitants pourront détcnir des armes, sous le ccntrôle ct la rcsponsabilité des au-
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torités locales, en vue.... de la défense · contre les pillards ou
rebelles;
2." JHre à destination des emplacements déslgnés par
l'autorité supérieure comme entrcpõts placés sous la surveillance et Ia responsabilité dcs autorités locales;
3.• 1~trc à destinat1on de partlculiers, qui justlfient. en
avojr besoin pour leur usn.ge personnel légitime.
§~.._,

Articlc 8

Dans les zon~~s de prohlbitton spéclfiée~ á l'article 6,
lo commerco des armes et des munltions scra placé sous le
contrMe d'agents de l'autorité publique ct soumis aux prescript ions · suivantes:
1. • Nu! ne pourra teu ir un cntropôt d'armcs ou de munitions sans une autorisat.ion.
2. • Toutc personne autorfsée lt tenir un entrepôt d'armrs ou de munitions devra y affccter un .Jocal spécial et elos,
nc possédant qu'une cntrét•, laqnelle scra pourvuc de deux
~>l'rrurcs dont. l'une nr pourra être uuvPrle (JUC par Ies I'epréscntants de l'autorilé.
L'entrepositaire sera re~ponsable dl'~ quant.ités d'armes
ou de munltlons introduitc~ «lans l'cntrepõt; il en devra justificr à tout réquisiton. A cette effet, lm; entrées ct les sortiC!s seront portécs sur un rrgi~tre spécial, coté et paraphé,
dont lrs mcntions seront approuvées sur les actes administratifs ayant. autorlsê le~ déplaccment~.
3.' Aucun transport d'armes ou de munitions nc pourrt>•
. NI'c cffectué sans une autorimtiiJn spécialc.
4." Aucune sortie d'un entrepôt privé ne pourra être cffeetuéc sans une autorisation délivrée par J'autorilé régionalc, sur demande motivt>e et appuyée d'un pcrmis de port
d'arrncs ou {]'une autorisation spéci~le d'achat de munitions.
Toufe arme dcv(a êtrc enregistrée ct marquí-e; l'auforité pri\Jloséc au contrôle indiquera, rn outrr., sur lc pPrmis de port
d'amws l'et:tampille, apposée sur !'arme.
5." Nul nc pourra céde:·, à titre gratuit ou onércmx, !'armo
011 los munition>i, dont i! cst n'gulicrenwnt dí-tenteur·, sans y
:woir r; !.I\ aulorisé.
.11'{ iclr' 9

Dans leR zonPs ·de probibition spt\cifiú~~ il l'arlicle G, la
fahrication ct I'ajustagc des armrs ou munitions sernnt intcrdits m1 drhors deH arscnaux installés par l'i\'Jministrafion localc ou, dans lrs rt;gions placées sons tutcllP, <'11 dPhnrs des arsrnaux iJwtall{'s par I'Admini~tralinn locall' sous IP ronfrôl11, <ic
• J'1::tat mandafairP, àans rintér'i\t de Ja dt\fpJlSP d11 fPTTifoirc OU
JlflUJ' !e maintirn de l'ordrc public.
L!l J't'parat.inn .dl'R ar·mr>: nc pourr'a ~~ft'P l~ffpr,f.ut1 o quo t
tlans ]P.~ aJ•sonaux ou dans !Ps •~t.ablisscments ayant reçu. à
cet f'ffi'L une aut.orisation .rJe I'Admini:üration localc; cctte autorisaf ion nc scra accordéc que moyonnant dt'S garantir"' assurant l'obt:~rval.ion des rt~glcs pos{•es par la nréscnte Cotlvrntion.
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Article -10
Dans les zones de pro'hibition spécifiées à l'Article 6, l'État
qui doit empr'unter le territoire d'un E'tat limitrophe pour
l'importation des armes ou munitions, mont..ées ou en pieces
détachées, clu matériel et des matieres destinées à l'armemenL
sera autorisé sur' sa demande à les faire transiter par le territoirc de cct :F;Lat.
'foutefois, i! devra, à l'appui de sa demande de transit,
garan4ir que les dits articles sont requis pour les besoins de
, sou propre Gouvernemerrt et qu'ils ne seront à aucun moment ni vendus, ni cédés ou livrés pour• un usage privé, ni
employés à !'encontre des intéréts dcs Hautcs Parties Contractantcs.
'foute infraction devra faire l'objet d'unc constatation
. régu!iere dans les formes suivantes:
a) Si l'État importateur est pleinement souverain, la
constat.ation de oon infmction sera faite par·' un ou plusieurs
des représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophcs accrédités aupres de !ui. Apres qu'ils cn auront avi sé,
s'il y a licu, les représentantfJ des autrcs Élats limitrophcs,
tous procédcront cn commun à l'examcn dcs faits et, !e cas
· échéant., pr'ovoqueront les explic.ations de 1'1Hat importateur.
Si la gravité des faits l'éxigent et si ics explications de l'État
importatcur sont jugées inffilffisantes. ils uotifieront conjointement à cet État. que toute autorisation de transit en sa faveur est désormais su~endue et que nouvelle demande !ui
sera rdusée jusqu'à ce qu'il ait fourni dcs garantirs nouvclles suf:!'isantcs.
Les formes et conditions des garanlics prévues au présent article fcr'ont. l'objet d'une entente préalablc {'ntre les représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophes.
Ces représentants se communiqueront mutue\lement. au fur ct
á mesure de leur émission, les pcrmis de transit délivrés par
les autorit-és compétentes.
b) .Si l'État importateur est soumis au régimc du mandat
institué par la Société des Nations, la constatation de l'infraction sera faite par une des Hautes Parties Contractantes ou,·
sur sa propre initiative, par la Puissance à laquelle !e mandat
est ~évolu; c'est à cette derniere qu'il appartiendra de pro. noncer ou de r'éclamer, suivant les cas, la suspension et, à
1'-avenir, le refus de toute autorisation de transit.
En cas d'infraction dfiment constatée, aucun nouveau perruis ne sera aceordé à l'État contravenant sans !e cDnoontcment préalable du Con!leil de la'Société des Nations.
Dans tous les cas, si les mcnées ou la situation troublée
de l'État importateur menaçaient la tranquillité publique de
, l'un des Élats limitrophes signataires de la pr'éscnte Convention, l'importation im transit des armes, des munitions, du
matóriel et des matieres destinés à l'armement.. sera refu:'Jée
~ E'tat. importateur par tous Jes E'tats limitrophes jusqu'à ce
que la tranquillíté soit rétablie.
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CHAPITRE IV
SURVEILLANCE EN MER

Article H
Sous r'éscrve des dispositions contraíres contemics dans
lcs accords spéciaux act'tellement en vigueur ou dans ceux qui
pourront être ultérieurement conclus et qui dcvront en tous
cas, satisfaire aux prcscriptions de la préscnte Co~vention,
l'État souverain ou la Puissance ohargée d'un mandant de la
Société des Nations, exooer'ont la survellance ct la police dcs
eaux territoriales dans les zones de prohibition spécifiées à
l'article 6.
.4.rticle 12
Dans los zone& de prohibition, y compris la zone cJe surveillance en haute mer, telles qu'elles son·t spr;cifiées à l'article G, toutes opérations d'embarquement, de débarquement
et de transbordement d'armes ou de munitions sont interdites aux navires indigenes d'un tonnage inférieur à :JOO toúneaux.
A cet égard, sera consideré comme indigtme Lout navire
appartrmant à un indigEme, ou armé ou cornmandé par un indigrne, ou dont plus de la moitié .de l'équipage sera composée d'indigt'mes origina ires· des pays riverains de l'Océan Indion, de la Mer Rouge, du Golfe Persique et du Golfe d'Oman.
CcU e disposif.ion n'est applicable ni aux all•\gcs ou chalands, ni aux navires ·qui, sans s'éloigner de la côte de plus
de cinq milles, se livrent cxclusivement au cabotagc entre les
différents ports du même État, Colonie, Protectorat ou pays
soumis à mandat, ou se trouvent des entrepôts.
Toutes cargaisong d'armes ou de munitions, chargées sur
Ics embarcations ou navircs visés au paragraphe pré.cédent.
tdevront être l'objet d'une autorisation spéciale de l'autorité
ter'ritoriale, Ies armes ou munitions transportées étant soumisrs aux dispositions de la présente •Convention.
Cctte autorisation devra conf.enir toutes les indicatlons
nécessaires pour établir la qualité et la quantitr\ des articles
de Ia cargaison, !e navire sur leque! celle-ci doit être charg!"e. lé nom du destinataire, le port d'embarquement et celui
de destination. Il devra, en outr'e, être spécifir\ que l'autorisation a été délivrée conforrnement aux prr,:nription;; de la
prrsente Convention,
I.es prescriptions qui précedent ne sont pas app!i.cables:
1.• Aux transports d'armes ou de munilions effectuées
pour' le .compte de Gourvernements, à la condition qu'i!Fl snient
,•onvo~'és par un fonctionnaire düment qualifir~:
2", aux armes ou munitions .en la possession de personnes munies d'un permis de port d'armes, lorsque ces armes
sont destinées .á l'usage personnel de leur détenteur et sont
indiquées d'une maniere précise sur leur permis de port
d'armes,
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· Articlc 13
Pour prévenir tout transport irrégulicr d'armes ou da
munitions dans la zone de surveillance maritime spécifiée à
l'articlo 63, lcs navires indigênes d'un tonnago inférieur
á 500 tonncaux qui nc se Jivrent pas cxclusivcmont au cabotagc entre los différcnts ports du mComc État, Conlonie,
Protectorat ou pays soumis á mandat sans s'éloigner de plus
de cinq millcs de la côte ot qui ~ont cu provenance ou á
destination d'un point quelconquo rompris dans cotte zone,
dev1·ont Nrc munis d'un mani'.feste de cargaison ou d'un do·
cument similaire. spécifiant la quantit.é et la qualité dcs
mãrchanrlises qu'ils transportent, leur provcnance et Jcur
destination. Cetto pH~ce continucra á êtro couverte par lo
secrct, qui !ui cst assuré par la législation de l'État auquol
!e navire regsortit, et pourra être examinée Jors dcs opéra~
tions de vérification de pavillon, à moins que J'intércssé
· n'y consente.
Lf's pre~criptions concernant l'établisscmcnt de ccs do•
cumcnts ne !:'eront pas applicables aux bateanx qui ne sont
pas entiercmcnt vontés, qni n'ont pas plus de dix hommes
d'équipage et ql1.i se Jivrent exclusivcmcnt à la pêche dans
lcs caux territorialcs.
.

Al'ticlc 14
L'autorbmtion d'arhorcr le payillon cl'une des Hautcs
Parties Cont.ractantes. rlans la zonc de surveillance marítimo spécilfiéc à l'article 63, ne srra accordée qu'aux batiments
indigencs qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes:
I •, les propriétaires dcvront rrssortir à la Puissance
dont ils dcmandcnt à portcr Jcs couleurs;
2•, ils seront tcnus d'établir qu'ils possédcnt des biensfonds dam; la circonscript.ion de l'autorifé à qui est adresséc leur rtcmandc, ou de fournir une eaution solvable pour
Ia garant.ie dcs amcndes •qu'ils pounaicnt encourir;
'3•, lesdits propriétairPs, ainRi que le capitaine du batiment, devront fournir la prem·c ·qu'ils jouissent d'ulll!
bonnê réputation et, notammcnt, n'avoir jamais été l'ob.iet
d'une condamdation pour transrJOrt irrégulicr eles articljos
visés dans Ia préscnte Convcntion.
L'autorisation rleVI'a tlfrr rcnouvehle ehaque année.
Rlle renfermcra lrs indications nércssaircs pour établir
l'irientité rlu navirc, nom. tonnage, grécmcnt, dimensions
'orineipales. :num~ro: 1J:'.'inscri>ption, Jcttrf1s .si;gnaJ.étliqucs.
Elle port.era la date à Ja:quelle elle a1!T'a été délivrée et Ia
qualif.é du fonctionnairc qui !'aura dM ivrée.
Lc nom du bat.imPnt indigEmc ct l'indication de Ron
f.onnagc dcv,·ont ttrP. grayrls Pt peints pn caracteres latinA
11 la poupe; Ir!! Jettrê!:; initiaiPs du porf. d'attrachc aim;i quo
!c numéro d'enregisfrcment. dans la série des numéros de CQ,
port !'lrront imprimés en no ir sur lrs voiles. ·
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Article 15
.Les batcaux indigene>s auxquels, aux termes du dernier
alinéo de l'article 13, Ies prescriptions relatives au manifeste de cargaison ne sont pas applicables, recevront, de
l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, suivant les
cas, mw liccnrc spéciale. renouvC'lablc chaquc année et
révocable dans los conditions prévuos à l'article 19.
La lirence spéciale indiquera !c nom du bateau, i!Cs caractéristiques, sa nationalité, son port d'atta'Che, \c nom du
capat.aine, celui du propriétairc ct lcs parages dans \esquels
!c bateau doit naviguer.

Articlc 16
Les Hauf.es Parties Contractantcs convicnnrnt d'appliqucr Ies regle~ suivantes dans la zonc de surveillancc mari""
time spécifiée à l'articlc C3:
1°, Jorsqu'un batiment. de gucrre appartenant à !'une des
Hautes Part,ies Contractantes rencontro, en dehors des eaux
territoriaies, un navirc indigene de mnins de 5,01{) tonncaux
arboraut !e paYillon d'une des Hautes Parties Contractantes,
!e ·commandant du batiment de guerrr. s'il a des raisons
fondées de eroirc que le navire indigime arborc ce pavillon
t>ans rn avoir lo droit. afin de transporter irreguliermcnt
des armes ou des munitions, pourra procéder à la vl\rification de la naf.ionalité dudit navirc par l'examen du titre au- .
torisant !c port de pavillon, à l'exclusion de tout autrc documcnt;
2•, a cot offrt, un canot, commandé par un officier en
uniforme, ponrra M.re cnvoyé tt bord du navirc suspP.ct, apres
qu'on l'aura hélé pour !ui donner avis de cdte inf.rnLion ..
Vofficier rnvoyé à bord du navire arrêté devra proceder
a\"f'c tous \rs égarrls et tous les ménagements possib\es; avant
de quifter Jc navire arrêté. il dressera un procés-verba\ suivant la forme et. dans la Iangue en usage dans Ir pavs auquel
il appartient. Ce proces-verbal, qui constatcra lcs faits, sera
da fé et signé par l'officirr.
Au cas oú il n'y aurait pas, à hord du batiment rlc guerre, rl'autrc officier que \e commandant, lcs opérations cirlessus prévuef' pourront êtrc accomplies par !c sous-officier
!c plus é\evé en grade.
Lc captainc ou patron du navire arrtté. ainsi que Ies
témnins, seront invités à signer !e procei<-vcrbal; ils anront
In rlroit d'y fairc ajoutcr toutcs explications qu'ils croiront
utiles;
3•, si l'act.e d'autorisation d'arborer !c pavillon ne peut
f:tm produit. ou si. cc docmnrnt n'rst pas rm bonnc pf duo
forme. !e navirc scra conduit dans !e port ele la zonr lc plus
rapproché mí f'C trouve une autorit.é competPntc tln la Puissanre dont !e pavillon a été arboré, rt déf(~ré à cettc autoriff~.

Si l'autorité compéfente la plus proche représenfnnt
la Puissanre. dont. !e navire arbore Je pavillon. se trnuvc· dans
un pnrt i<i1ué à une si Iongue distance du Jieu de la ~>aisie
que lr batiment de guerre soit obligé de sortir de son srcteur
rle stationnemrnt ou de patrouille pour C!'corter jusqu'à co

por le navire llaisi, la regi~ ci-dessu~ enonoée pourra ne
pas être suivie. iDans ce cas; le navire pourra être conduit
au port le plus ~rache oú se .trouve une autorité compéten"'te''representaht l une des Hautes Parties Contractantes, autre
·que ce·lh~ à laquelle ressorti,t Ie batiment de gul)rre. Des
mesures seront immédiatement prises pour aviser de la
saisie l'autorité compétentc représcntant la Puissancc intcresséc.
Aucune procédurc nc sera engagée contre Ie navire ou
son équipage avant l'arrivée du représentant de la Puissance, dont le navire arborait le pavillon, ou sans instructions
de cc rcprcsentant;
. 4•, il pourra être procedé •comme il est dit au paragra.phe ,3• si, Ia vérificatiion de pavillon operée, et malgré la
production du manHeste lc commandante du batiment de
guerre persiste à considérer le navire indigene comme sus. pect de transport irrégulicr d'armes ou de munitions.
Les Hautes Partics Contractantes intéressées désigneront
dans la zone et feront connaitre au Bureau Central ainsi
qu'aux autres Puissances. contractantes les autorités territoriales ou eonsulaires, ou les délcgués, spéciaux, 'que .seront
compétents dans Ies c as ci-dessus vi sés.
·
· Le navire soupçonné peut également être remis à un
.batiment de guerre de la nation dont il a arboré les couleurs, si ce dernier consent à en prendre charge.
Article 17
,----

-·

Les Hantes Parties Contractantes s'engagent à communiquer au Bureau Central lc modelc-t.ype des documenta
visés aux artillles 12, 13, 14 ct 1·5, ainsi au'une liste détaillée
des autorisations accordées snivant lcs prescriptions du pré.slmt Chapitre, au 'fur et à mesure de leur délivrance.
A1·ticTe JS
L'autorit!\ devant laquellc Ie navire soupçonné aura été
conduit procédera à. une enquête complete selon ses lois et
reglements nationaux, un officier du bâtiment capteur en"
tendu.
S'il résulte de cette enquête que le pavillon a été illégalement arboré, le navire arrêté restera à la disposition du
capteur et Ies responsables seront déférés aux tribunaux de
ce dernier.
S'il est ét!!.bli que le navire arrêté portait régulierement
·son pavillon, mais qu'il se livrait à un transport irrégulier
d'armes ou de munitions, les responsables seront déférés au:s:
t.ribunaux de l'État dont le navire portait !e pavillon. Le
navire lui-m4me demeurera avcc sa cargaison à la garde de
l'autorité qui dirige l'enquête.
Articlc J9
Tout transport ou toute tent.ativc rlc transport Irrégulier, qui seront. légalcment eonstatés 1t la charge dn capitaine
ou du propriétaire d'un navire autorisé à porter le pavillon
d'une des Paissances signataires ou ayant obtenu la licence

.83!

prévue ill'~rticle ~5, .entraiu.eront le rctrait 1mmédiat de cette
autorisatlon on Q.e cette licence.
· 'Les Hautes P'arties Contraetantes prendront les mcsurcs
néce~saires pour quo leurs autorités territoriales ou
leurs
consuls envoient au Bure'au Central des copies cortifiées de
toute autorisation d'arborer lcJr pavillon des qu'elle ll.ura etr
aaaordée, ainsi quo l'avis du retrait, dont ces autorisations auraient été l'objet. Elles s'engagent également à communiquer audit Bureau des copies dos licences prévues à l'article 15.
Article 20

Le Ct'mmaildant d'un bàtiment de guerre, qui aurait
arrête un nDvire battant pavillon étrangrr, dcit, dans ~ I)US
los cas, fait'e un rapport à son Gouvernement cn indiquant
lcs motifs qui l'ont fait agir.
·
lJn extrait de ce raport, a;nsi qu'une copiü proces-verbal
dre~sé par !'officicr ou le sous-ofí'icier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau
Central en m{lme tcmps qu'au Gouvernemcnt dont lc uavire
arraisonnt: arborait le pavillo:1.
A.rticlc 21
Si J'autorité chargée de l'enquête conclut ~ l'irrégularitó
de l'arrôt. et du déroutemcnt ou des mesures imposécs au
navire arrêté, ello fixera lc chiffre des indemnités dues. Si
l'officicr captcur ou les aut.orités auxquelles il ressortit, contestcnt lcs conclusions de l'enquête ou le montant de l'indemnité fixée, cettc contestation scra sonmise à un
Tribunal arbitral, composé d'un arbitre designé par
lo Gouverncment. dont le navirc portait lc pavilwn,
d'un arbitre designé par )c Gouverncment auquel rcssorW, l'officier
captem· et
d'une surarbitre
choisi
rmr les dcux arl;litrcs ainsi désignés. Les dcux arbitres scront
choisis, antant que poc:;siblc, parmi les fonctionnaires diplomat.iques, consulaires ou jndiciaircs des Hautes Particr Contractantes. Ccs désignations devront être faitcs dans !c plus
court délai possible ct ne devront jamais portcr sur dos indlgencs rétribués par les Hiautes Parties Contractantes. Toute
indcmnité accordée sera' vcrsée à l'intéressé dans lc délai maximnm de six mois à dater de la décision.
·
La décision sera transmise au Bureau Central ct. an Sccrétairc Général de la .Socióté des Nations.
CHAPITRE V
DJSPOSITIONS GÉNÉRALES

A1·ticle 22

Lcs Hautcs Parties Contractantes exercant lcnr autorité
sm lcs tenitoires situeés dans les zones de prohibition spécifiées a l'artic!e 6, s'engagent á prendre, chacune cn ce qui
la coucerne, les mesures propres à assurer l'application de la
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'prése!lte Convention et, notamment, la poursuite et la r&.
presswn des contraventions aux prescriptions qui y sont
oontenues.
Ellcs feront connaltre ces mesures au Bureau Centrai
et au Sccrétaire Général de la Société des Nations, auxquels
clles indiqueront lés autorités compétentes visées aux articles précedents.
-~-

·.

Article 23

Los Hautes parties Contractantes feront tous leurs efforts pour amcner les autres í.:tats. Mcmbres de la Société
dcs Nations, à adhérer à Ia présentc C<mvcntion.
Cett.o adhésion scra signifi(\e, par la voie diplomatique,
au Gouverncmont de Ia Républiqne fran<;aisc et par celui-ci
à tous los États signataires ou adhérents. Elle portera e:!Jet
à dater du jour de la signification au Gouvcr11cment français.
l1'1 icl~ 2 f

Lcs Hautes Partics Contractantes conviennent. que, s'il
vcnait à s'élever entre clles nn différcnd qnelconquc tonchant
l'application de la présente Convention et nc pouvant êtro
réglé par voic de négociation, cc différend devra être soumis
à un Tribunal d'arbltrage, l'onformément aux dispositions du
Pacto de la Société des Nations •
.h·ticle 25

Toutei! lcs dispositions dcs Conventions infernatlonales
d'ordre général antéricures, conccrnant lcs mal ieres faisant
l'objct. de la présente Convention, scront considérécs eommr.
abrogées, en tant qu'elles lient. entre elles les Puissances qui
·
sont .Part.lcs à la présente Convcntion.
La présente Convcntion sem, ratifiée lc plus U\t possiblc.
Chaque Puissancc adresscra sa ratification au Gouverncmcnt. français, par les soins duque! iJ sera donné avis à toutes
les autres Puissances signataires.
Les ratifications restcront déposées dans lcs archives du
Gouverncment francais.
La présente Convention entrcra rn viguer, pour chaque
· IPuissance signataire, à dater du dépôt. de sa ratification et.
des ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autrcs
Pnissancc:o;, ayant déjà procédó au dépôt de Icurs ratification;;.
Des la miso en vigucur de la présenlo Convcntion, lo
Gouvernement francais adressera une copin cl'rtifiée de celleci aux Puissanccs f(ui, en vcrtu des Traités de paix, se sont
cngagées à rcconnai re et agréer Ia. dite Convention et sont, de
ce chef, assimilécs aux Parties contractantes, ct dont le nom
sera notifié aux Etats adhérents.
En foi de quoi, les Plénipotcntiaircs sousnommés ont sigp.e
la présente Conventinn.
·
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Fait à Paris, te dix Scptembre mil rieuf cent dix-neuf,
en un seu! exemplaire, qui restera déposé dans les Arcltives
du Gouvernement de la République Fraiçaise et 4ont les expédit.ions authent\ques serout remises à chacune dcs Puisslmccs signataires.
(L.
(L.
(L.
(L.

tl.)
S.)
S.)
S.)

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)
(L. 8. )
(L. S.)

(L. S.)
(L. IS. )
(L. S.)
(L. 8.)

(L. S.)
(J,, !S,)

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L •. 8.)
(L. 8.)

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S. )
(S. L.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. 8.)
(L. S.)

(L. •S.)
(L. S.)
(L. 8.)

FRANK L. POLK.
HENRY WfJil'l'E.
TASKER H. BLISS.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
E. VANDERVELDE.
ISMAIL MON'l'EP..
ARTHUR JAMES BALFOUh.
MILNER.
GillO. N. BARNE!S,
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
MILNER.
'l'HOMAS MACKENZIE.
ISINHA OF RAIPUR.
J. R. LOUTSENG'l'SIANG.
CHENGTING 'l'HOMAS WAN(
ANTONIO :S. DE BUSTAMAN'
E. DORN Y DE ALSUA
G. CLEMENCEAU.
8. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRE' T ARDIEU.
JULES CAMBON.
N. POtLI'11IS.
A. ROMANOS.
M. RUSTEM HAIDAR ..
ABDUL HADI AOUNI.
TiOM. TITTONI
ViiTTORIO SCIALD.L~.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
8. CHINDA.
K. MATSUIJI.
H. IJUIN.
tSA LV ADO R CHAM{)IRRO,
ANTONIO BURGOS
I. J. IPADEREWSIÚ.
ROMAN DMOWSíKl.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO :SOlARES
N. MISU.
.
.
ALEX. V AIDA VOEVOD.

(L. 8,)

(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
:s.)
S. )
S.)
S.)

DR. YVAN ZOLGER.
CHARIOON
TilAIDOS 'PRABANDHU ,_.
D. KAREL KRAMAR.
EDUARDO BENES.

rP.ROWOOLE
An moment de signer Ia donvention en date de ce jout
sm· Ie rommerce des armes et des munitions, les plénipotent.iairrs soussignés déelarent, au nom de leurs GouYerneTlH'nts rnsprd i fs, qu'ils considéraient com me contra ire à
l'intrnt ion dcs H antes Parlies Contractantes et à l'esprit de
cette Convention que, en attendant l'cntréc en vigueur de la
dite Convention, une Parti-e Contractante prit quelque mrsure
qui serait en contradiction avec les stipulations de cetto ConYention.
FAIT cn un seu! exemplaire à Saint-Gcrma.in-cn-Layc,
lo dix 'Scptembre mil neuf cent dix-neuf.
FRANK L. POLK.
HENRY WH[TE.
TASKER H. BLISS.
HYMANS.
J. V AN DEN HEUVEL.
E. V ANDERVELDE.
ISMAIL MONTES.
AR'DUH JAMES BALFOUR.
MILNER.
GEO. N. BARNES.
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
MILNER.
THOS. MACKENZIE.
SINHA OF RA1lPUR .
•T. R. LOUTSENGTSlANG.
CHENGTING THOMAS WANG.
ANTONJiO S. DE BUSTAMANTE.
E. DQIRN Y DE AUSUA.
G. CLIDMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRE' TARDIEU.
JULES CAMBON
N. POUITIS.
.
A. ROMANOS.
M. R!USTEM HAIDAR.
ABDUL HADI AO UNI.
TOM. TIT'J10NI.
VITTORIJiO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
IS. CHJJINDA.
K. MATSULI
H. IJUIN.
SALVADOR CHAMORRJO.
ANTONIO BURGOS.
I. J. PADEREWSKI.
IJllOIMAN DMOWSKll:.
AFFONSO COSTA.
AUGIU!STO SOARES.
N. MISU.
AI-'EX. VAIDA V10EVOD.

AdToS

33S

Do' PODER EXECUTIVO

DR. IVAN ZOLGER.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU·.
D. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.
E tendo sido a alludida adhesão approvada pelo Congresso
Nacwnal, confirmo e ratifico a Convenção e Protocollo, cujo
r.eôr fica a!\:ima transcripto. e os dou por firmes e valiosos,
para produzirem os seus devidos effeitos, promettendo que
.
ambos serão cumpridos inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assigno
e 1; sellada com o sello das Armas da Republica e subscripta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores,
•
Dada no Pal•acio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
quatro dias do mez de janeiro de mil novecentos e vinte e
dous, 101• da Independencia e 34.• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Azevedo Marques.

DECRETO N. 15.476 -

DE

10

DE

MAIO

DE

i922

iApprova os 'J)rojectos e respectivos orçamentos, na irrt~Portan- cia total de H 4:5.96$315 (cento e quatorze contos quinhentos e noventa e seis mil tresentos e quinze réis),
para a construcção de dois desvios de cruzamentos, com
postos telegraphicos, na linha de S. Francisco a !Porto
União e um na de Itararé ao rio Uruguay, ambas de concessão da Companhia Estrada de Ferro S. l''(J,ulo-Rio
Grande.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attondendo ao que, de conformidade com o estipulado na
lef.tra b, condição 5", da portaria expedida pelo Ministerio da
Viação e Obras Publicas em 21 de janeiro de 1921, requereu"
.a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, e de
accórdo com o que propoz a Inspectoria Federal das Estradas,
decreta:
Art. 1. o Ficam approvados os projectos e respectivos
orçamentos, na importancia de 114:596$315 (cento e quatorze
contos quinhentos e noventa e seis mil tresentos e quinze
réis), os quaes com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas, para a construcção de tres desvios de cruzamentos,
com postos telegraphicos, nos seguintes pontos das linhas de
São Francisco a Porto União e Itararé ao rio Uruguay, ambas
de concessão da requerente:
a) na linha de São Francisco a: Porto União:·
Um no kilometro 450,999, entre as ·estações de Lança e
Porto da União, orçado em 36:7 47$227 (trinta e seis co~ tos
setecentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e sete ré1s) ;

ACTOS Do l>ODIU\ EX:gCU'J'IVO

Um no kilomefro 287,092, e~tre as estações de Canivete
orçado em 37:825$667 (trinta e sete contos oitocen.:.
, tós e ,vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e sete' ·~éis); ·
b) na línha de Itarar_é ao rio Uruguay:
Um no kilometro 562,095 sul, entre as estações de Herval c Rio Capinzal, orç!l.do em 40:023$421 (quarenta contos
vinte c trcs mil quatrocentos e vinte P um réis).
Art. 2. o A despcza que frk effectuada com a construcção
de cada desvio c posto tclegraphico, até ao maximo do respectivo orçamento ora approvado, será, depois de devidamente
apura<la em regular tomada de contas, levada á conta das taxas addieionaes a que se refere a portaria citada, de. 21 de janeiro de 1921, cónforme as suas condições t• e 4" e nos termos
da 16".
Art. 3. 0 O prazo para a conclusão das obras deve ser
fixado pela fórma prcscripta no n. 5 da condição 13n e de
accôrdo com a 6" e § 3o da 8" condição da alludida portaria,
isto é, o chefe do districto de fisealização, ouvida préviamente
a companhia, . proporá á Inspectoria Federal das Estradas,
· quando fôr executada a construcção de cada desvio com posto
telegraphico, o prazo que julgar conveniente.
, ,
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1922, 101• d:\ Independenoia e
tia Republicà .
..

P,~j,;f\ugre,

. r.;;,

3,.

EPI'fACIO PESSÔA.

J. Pü·es do Rio.,

DECRETO N. 15.477-

DE

12

DE MAIO DE

192:}

'Approva o projecto da Ponte sobre o rio Pllraná na Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, e o respectivo orça,m-ento
na impm·tancia de 774:472$694, ow·o, para a superstructura metalliea posta em Santos e 2. 243:909$181, ·papel,
mara as obras de alvenal'ia
~ O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
tendo em vista as informações prestadas pelos orgãos technicos do Ministerio da Viação~ e Obras Publicas, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o projecto da Ponte sobre
o rio Paraná, na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cujas
plantas com este baixam devidamente rubricadas pelo director
Geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas, bem como o respectivo orçamento na importancia de
774:472$694 ouro. para a. superstructnra metallica posta em
Santos e 2.243:909$181, papel, para as obras de alvenaria.,
Rio de Janeiro. 12 de maio de 1922, 101 o da Independencia e 34" da Republica.

EPITACIO P~SSÔA.

J. Pil·es do I!ic.
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DECHETO N. 15.478-DE lG

DE 1\IA!O DE

1922

Abre ao Ministel'io. da .Tttstiça e Neaoeios l11tcriores o Cl'cdito.
extraurdinario de 800 :UOO$, destinado á continuação dos
sueeoiTOs que estão .sendo prestwlos ás populações do
A muzonas •.
O Prr·sidcnf.e da Repnblíca dos ·Esfados Unído.s dn Brasil~
fendo ouvido o Tribunal de Conf as, nos termos do n. UI. do
~ 2" do art. 30 do reg~ulamentu apprnvado )JLõf,, dr~ct•rf.,, numero 13.81i8, t.le 12. de novetnbro de l!H!I, rn~:olvP, ú vi~fa d;'
disposição contida na part.o final do § 4° do art. •í'' da Iet'
n. ;-)89, L!e !1 de f'etembro de 1850, aht·ír ao l\linh;ferin tia .Ju-;t iça e Neguei os Interiores o ercd i to exf.raonliu:uio de oi f ocentos cunf.ns de réis (800 :nOO$), dcsf.inaclo ;'t C"nl.inuar;iin
do~ l"nccor'I'OS fJUC ••sfão sendo preof.ados i~ poprtla~,;ões !In
Ama7.ona1!, nos !.ermos do decreto n. 1L81!1, de l l do mai1•
d1~ 1!1:?.1, tle cnjo credito l'l'·~fa o ~alllo de GlO :1100$, tJIW nãt)
púde I. c r apvl ic.:ação neste exercido.
Hio de Janeiro, iG tlc maio de Hl:?;.;., ltH" da lutkvcmlencia o 31• da Hrpublica.
EP!'L\L:IO PESSÔ/Í
Jotl!JlÚJn

Ferreira Chav,•s.

DECHETO N. 1!1.'17!1- rm 17m; t-rMo nE 1\1:22
f!o11ccd,. au!ori::.a~~âo á soded(Jile lliWIIUIIIa F. Slel'l'll::rm ,'; Co.,
]/(ll'fl ~·,ntimWJ'

a

{uHcciolllll' 111t

lleJiUlllic,,

O Pt·e::idente t.la Republic.a duo l·:~latlos Utritk': d11 Br~::-;il,
altf'lldf'ndu ao que ret]uereu a !óOcied:tdt' antH!:Vlll~t F. Sl.eve.n~~~u & Co .. autorizada a funceionar na Hepul.Jlica pr•ln rlret·P!o
n. 7 .9íH, dt\ 7 dt'. abril de 1\lf'), e dcvidamrnlc rPpre~cut.ada,
!et'rr'f.a:
Artigo uniro. E' e11nc.:(~dida ú sociPdade an·tll~llla F. ~'.(e
·;r~nwn & Co., an!ol'ização Jllll'<t coul.inuar
a I'UlliTiotwt· na
ltepublil>a, com ~ allera~:.ão rei h H os seu:; e~l a lu lu~; !JDt' H to! ivo
·J0 augnwnlo do eapi!al social, \IDSI'l'VaJ•do a t'l'l';:l'ida sot'It'daúe
~ts mrs1n:1s clausulas que aenmpanltam o d:•:·t·l'lo 11. ·;. \!1íli. do
7 de ahril fi(' 1!110. o ficando obrigada L!, cUtllJ•t·ir aci íonualidadrs ulti•l'im·rs exigidas pela legi;:;lat.;ão Plll vi:;'Jt'.
flio dn .Tanriro, 17 rk maio de f!l:!:(, 101" da Jrrd:•!H'tldeueia
~, 3-i• da llepublil'a.
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DEORiFII'O 'N. 15.4.80 -

DE

17

DE MAIO DE

Hl22

·Concede autorização 'd sociedade anonyma· Northern Camps.
· Limited, para continuar a funccionar na Republica
.
O PresiJenlc da Rcpublica dos :Eslados Unidos do Brasil,
allendendo ao que requereu a sociedade anonyma Northern
Camps. Lirnited autorizada a •funcdonar na Republica •pelo
. decreto n. 8.8f1, de 5 de julho de 1\1•! 1, e devidamente re~presentada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á socicdtde anonyma Nortllern Camps, Limited, autor~iação para continuar a funcci0nar na Rcpublica, com as alterações feitaf: no'> seu~> estatuto;.:,
em virtude de .resoluções adopt.adas em asscmb!l~as dos respectivos aeeionistas realizadas em 27 de maio e 14 de jnnl:o de
1921, observando a referida sociedade as mesmas clausulas
~1ue acompanham o dec!'eto n. 8.811, de 5 de julho de 1911,
f' obrigada a cumprir as formalidades ultcriorc5 exigidas pela
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1022, 10 1• d~t Tndopcnüencia e 34." da Republica.
EPI'l'ACIO PESSÔÂ.

Simões Lopes.

DECRETO N. 15/!81~pprova
1.

DE

17

DE MAIO DE

Hl22

as alterações dos ·estatutos dll Companhia Geral
Commercial do Rio de Janci1'o

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requercn a sociedade anonyma Companhia
Geral Commercial do Rio de Janeiro, autori;1,ada a funccionar
pelos decretos ns. 13.050, de 31 de maio de 1018, c 13.551, de 16,
de abril de 1910, c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as alterações feitas nos
estatutos da sociedade anonyma Companhia Geral Commercial
do Rio de Janeiro, de accôrdo com a resolução votada na assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas, realizada
em f8 de março de 1022, ficando, porém, a mesma sociedade
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
:vigor.
Rio de Janeiro, 17 de maio de HJ:?.2, 101" da Independencia
e 34.• da Republica ..
EPtTAG!O PESSÔA,

Simões Lopes.
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DECRETO N. 15.482 -

339

DE 17 DE MAIO DE HJ22

Concede á sociedade anonum:a Companhia 'Lacticinios 'Alberto
Booke autorização para (unccionar e approva os respe" ...
ctivos estatutos.
·
O Presidente da RepubJ.ica dos Estauos Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Companhia
Lacticinios Alberto Boeke, com séde em Palm;yra, Estado de
11\1 i nas Geraes, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E; concodida á sociedade anonyma Companhia Lacticinios Alberto Boeke autorização para funccionar e
ficam approvados os estatutos que ajpresenlou, obri,gada, porém, a mesma sociedade a cumprir as formalidades ulteriorc~ exigidas pela legislar;ão em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1922, i0'1" da Independencia e iW da Republica. .
EPITACIO PESSôA.

Simões Lopes.

DECRETO N. 15. !4183 -

DE

i 7 DE MAio DE l !J22

A1lprova as alterações feitas nos estatutos da Com'umnhfa de
Seguros Lloyd Sul-Americano
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aflendendo ao que requereu a Companhia do Seguros Terrestres e Marítimos Lloyd Sul-Americ,ano, sociedade anonym&
com st\de nesta Ca;pital, resolve approvar as alterações feitas
em seus estatutos pela assembléa geral extraordinaria realizada em 15 de julho findo, continuando a mesma companhia
sujeita ás leis vigentes e que vierem a vigorar sobre o objecto
do seu negocio.
Rio de Janeiro, i 7 de maio de ii!J22, lO 1• da Imtopendencia e 3-i• da Hepublica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. 1 fi. 18·1. -

lJE t7 DE !11Ain DE i !>:.'.2

Abre ao Mini.1terio da Fazenda ·o credito de 150:000$, para
attendcr ás despesas a e{(ectuar cmn os estudos concen!lmtes li ligaçãa das linhas ferreas e telegrapldcas do
Brasil com as das Rr:puúlicas do l'arwtllll!/ c da Holivia·•
O PresifleiiiP da Hermb!ica dos EH!ados U11irlos do Brasil,
tJ!'andn da autoriz•ação contida no ar-t.. 2" rlo drercto n. 4.441,

de 3 do janeiro findo, resolve abrir, ao Ministcrio da Fazenda,
o credito de i 50:000$, para attender ás despezas a cffcctuar
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com os estudos concernentes á ligação das linhas ferreas e
telegJ;aphicas do Brasil com as das llepublicas do Paraguay o
da Bolívia, a que sa refere a parte primeira da lettra a do
art. 1• do mesmo decreto.,
Rio do Janeiro, 17 de maio de 1 \J22, 1 O1" da Indepcndencia e 3·í" da Republica.
EPlTACIU PESSÔA.-

Uome1·o Baptista.

DECRETO N ., 15. 485 Crêa. um Consulado

DE

17 DE !IHlll DE 1!)22

huHOI'Orio ''711.

('usa

BI'Oili'O, ,,Jw·,·uco~~

O Presidente da Hepublica rios Esta• los Unidos do Bmsíl,
usando da autorização conceuida pela lclLra· A do artigo 4" do
decreto n .. 14.058, de 11 ue fevereiro de 1!)20, decreta:
Artigo uni co. Fica creallo um Cou:mla•l11 ltunorario etli
Casa Branca, Marrocos ..
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1U22, 101" d~ Inunpcndencia e 34" da Republica .,
EPl'l'AUIO l'EHSÔA.

Azevedo Mm·qu.d.

DECllETO N. 15. \.S(i --

DE

n

tm .!\lAto DE HJ.:?2

.Crêa um Consnlodo ho,!!J!'tll'io em ,\llullu, 1w. ;\l/emanlla
O PreRidente da Hepnhlica dos E~!ados Onidos ·!lo Brm\il,
usando da anfol'ização concedida pela Jrll.l'a A do aetigo ·i" :lo
deceeto n. H. 058, de 11 do fevereiro de 1!)20, llecrela ;,
Artigo uni co. l<'iea Cl'carlo Ulll Cou;;nlado hunorai'io em
A!tona, na Allemanha.
Rio Jc .Janeiro, 17 do maio {lo 1D?·?, 101" da Jndcr;rndcncia c 31" da H.epuhlica.

.

Lr•ITAWO l'Ei:lSÔÂ.

A.zcvedo Marques·.

3H
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Itl<.:CRETO N. 15.487-

DE

17

DE MAIO DB

1922

Ct·êa um. Consu(ado lwnorario em Le1_'Ül, na Republicn

PorÚJ.{J1WZa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pela lpf.tra A do artigo .}" do
drcrrto n. 14.058, de 11 do fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fi6a creado nm Consulado ltonoraJ'io mn
I,rria, com jurisdicção em Sautarem, na Hepublica Portuglll'ZU ,,

Rio de .Taneiro, 17 de maio do 1922, 101° da Tnr1epcndeneia e :no da Republica.
l~PITACio

Pgsst11\.

A;;evrdo Marqurs.

DECRETO N. 15.488 -

DE

19

DE !\TATO DF.

Hl22

A uforizn o ministro da Fazcnrln a emittir apoficcs da divida
Jmblica, alé a importancia de 450:000$, para occnrrcr ás
despesns de construcção do rarnal de An11ra dos Reis a:
flmTa Monso, da Estmrla rlc Ferro Oeste de Minas

O Presidente ria Repuhlica d{ls Estados Unidos do Hl'asil.
para Pxrcu('.ão elo drcretn n. Hí .'1 !)!) A, rle 27 de drzrmhi'O de
Ht21, decreta:
Art.. 1." Pica o mini.qfl·o rla Fazenda autorizado a ~mif.Lir
apnlirPs da divida publica infr,rna, tln valor do um conto da
r1;i>o cada nma. juros de 5 % ao anno, até a importancia de
4~0: 000$, papPL para ocrorrPr ás fipqpe7.a~ rio consfrucção do
ramal de Angra dos Reis a narra Mansa ria Estrada de F erro
OPstP dr, Miüa~.
A ri.. 2. o Reyogam-so as disposições em contràJ•io .,
Rin df' .lanPiro, 19 de maio de 1922, 101" da Tndq)('ndencia e 31" da RPpublica.

Homf'ro Baptista.
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~RETO

N. i5.i89-

DE

20

DE MAIO DE

i922'·

Declam sem e/feito o decreto n. I!L056, i1e 19 de outubro a~
, , 19U que impo1 a pena de caducidade á carta f)atente
n. 9.769, de 28 de nov<embro de 1917, coneedida a Olivel:ra Simões & Comp., para a invenção de « uma bebida
?'e(rigemnte denomina - Guaraná ef(ervecente.'ti
'

O Presidente da Republica dos Estado.g Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereram Oliveira Simões & Cornp., de~
ereta:
:Artigo nnico. E' declarado sem effeito o decreto n. ·15.056,
de 19 de outubro de 1921, que impoz a pena de caducidade :\
carta patente n. 9.769, de 28 de novembro de 1917, concedida
a Oliveira Simões & Comp., para a invenção de "uma nova
bebida refrigerante denominada - GuaranJá effervescente",
visto haverem os concessionarios provado ulteriormente o pagamento das respectivM annuidades nos prazos legaes.
Rio de .Janeiro, 20 de rr:aio de 1922, 101 o da Tndevendencia
e 34" da Republ!ca.
EPITACIO PESSÔÂ.

Simões 'Lopes.

D-ECRETO N. 15 ..490-nrn 20 DE MAio DE 1922

Prõrõ(la novamente o., prazos (i:r.ados para condusão âas obras
de construcção rio novo f'difido para a ntaçtio da .Estrada de Ferro d;o Para.ná em Antoni11a i! da!t obras eom'Jllementares de que carece a mesma csfar;1ío ..
O Presidente da R.epublira fios EstafiM Unido~ elo Bra~il.
nttendendo ao que rPqllereu a Companhia R;;;IT•ada fie Frrr0
São Paulo-Rio Grande, arrenrlataria da ERtrada de Ferro do
Paraná, e tendo ficaflo provado que as obraR do novo cdifirio
·para a estação de Antonina, bem como as• obraR complementares de que carece a mesma estação, não foram concluidas,
dentro d9s prazos fixados, por motivo de forca maior, Regundo
informação da Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Ficam prorogados, até 31 de julho do corrente arino, os vrazos fixados n0s decretos ns. 1''· 834, de 27
de maio de 1921, e 1.5 .13L de 23 de novembr·o do mesmo
anno, e prorogados até 30 de .abril ultimo pelo decreto n'!!tncro 15.373 de 22 de feveretro deste anno, para conclusao
das obras de' construcção do novo edifício para a estação da
Estrada de Ferro do Paraná em Antonina c das obras complementares de que carece a mesma estação.
Rio de Janeiro, 20 de ·maio de 1922, 101 o da IndPpendencia e 34• da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.,

J. Pire:.; 'do Rio.

ACTOR

nn

3~3

f'ODF:n EXV.r.TTTI\'11

ID.E;CJlETON. 15.491_,.....

nE
1

22

DE MÁIO

DE 1922:

JÚtingue as escolas de .2• linhà

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista os regulamentos approvados pelos decretos numeros ·15..179, 15.185 e 15.231, respectivamente, de 15, 2>1 8
31 de dezembro de 1921, resolve considerar extinctae as escolas de 2• linha, sendo todos os officiaes que nellas ainda
~~slejam exercendo funcções exonerados dos respectivos cargos,
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1922, 101• da Independencil\
e 31.• da. Republica.
EPITACIO PESSÔA.

JoiJ.o Pandid Calogeras.

DECRtETO N. ·15.1.192 -

Dissolt•e as

tUI'crsa.~

DE ~2

DÉ MÁ!o DE 1922

ullidarlrs do Rxercifo de 2" linha

O Presidente da Republica. dos Estados Unirlos do Brasil;
m:;ando das attribuições que lhe confere o art. 48, n. 1, da
nonstitnição e considerando que a organização que lhes foi
cla1la não corresponde ás necessidades da defesa nacional, re~
solve dissolver as unidades do Exercito de 2• linha, creadas
pelo decreto n. 13.•479, de 119 de fevereiro de 1919. e cuja
numeração foi modificada pelo de n. 14.103, de 17 de rearço
rlfl 1920.
fiio de Janeiro, 22 do maio de 1922, 101• da Tnrlepcmrlencia
e 31• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.·

Jotlo Pandiá Calo(JPra!l.

DECRETO N. 15.493-

DE

23

DE MAIO DE

1!122

Autoriza a contradar com a Usina Quiiroz Junior, Limitada,
com sédr. no Rio de Janei1·o. a continuação da e.r:ploração,
em Itabira do Campo, no Estado de Mina,y Geraes. sem
privilr'tJio. de uma usina para a fust1o de minerio de
{PITO, (obrir:ru:1io e laminação de aço pPlo 1Jr"ON?sso de
altos fornos a carvt1o de madeira, fundição de ferro e
11.Ço, com nproveftamcrzto do.~ su.b-productos. de accôrdo
com o disposto no decreta n. ,f. U6, de 6 dP. janeirO
de 1.?21

O Presidente da flepn1hlica rios Estado~ TTni1ln.~ dn BraRil,
fcnr!o em vif;f.:t o nu e eslahrlfce o rlf'r.rrtn n. 1.. 2Hi, de ü de
ja nPiro do 1921, decreta:
Art. 1. • E' autorizada, na cnnformidadn ela c; rlamm!a'l
qne com rsLfl haixam. assi~nadas pelos minisfr·os da Agriculfnra, InduRtria e Commerrio e Viação e Obras Pnblira.c;, a ce)Phra~ão de cont.racto com a Usina Qneiroz Junior, Limitada
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com séde no Rio de Janeiro, para, sem privilegio, continuar
a explorar, junto á estação Esperança, em Itabira do Camp .,
Estado de Minas Grraes, mediante os favores dfl qne cogitam
o 1!-l't. 53, n. XXIV, da lei n. 3. 991, de r; de janeiro de 192ü,
e o drcreto n. 12.9'i4, de 30 de março de 1918, nma usina
v\ara a fusão de minct·io de ferro, fa!Jriracão e laminação rk
aço prlo pt·orps;.;o de altos forno,; a carvão de madeira,
fundição ele ferro e aco para aprovrif.anwnto dos sub~pro
dncLos ela distilla,;fín do rnadPira c utilizaç:ão das escorias dn.;;
altos fomos para a fabricar:flo elo" rimcnt.os, vidros, tijolos.
adubos, Pie .• enm capacidadr; para prodnzir annualnH'Ufll o
minimo dP q11inzr mil lonclarlas de gnza.
Art. 2. Essa concessão firará sr>m cffcilo si a uziua
Qnciroz .Junior. Limit.arla. não as~ignar o contraclo respecl.ivo
dentro elo pmzo de 3'0 dias, contado.~ da Jl~thliraç:ãn do presente dcerrl n, no Dim•io Offirial.
Art. 3. o Jtrvogam-se as disposições em cont.ral'io.
Hio cte .Janeiro, 23 de maio de 1!!22, Hll o rla IndBpPJHirmcia e 3í rla ncpublicà.
0

0

EP!TAC:IO

PESR{IA.

Simões l.opcs.
J. Pil•es do Rio.

Clau•mlas a quo so ref6re o decreto

11.

i5 .493, desta data

I
A Tlzina Qnriroz .Tuninr. Limitada. rnm sédo no Rio ele
.Tanrit·o. oht•iga-,\n a manll'r !'lll TlalJira do Campo, Rslado dn
Minas f:praPs. a cxplorac:iío rl!; uma nziJHI, para a fm;fio dn
minrrio de fntTn, fabrir•aeão r lr~minar,1ío rlf~ ar:o pelo prnces~o
de altos fornos a carvão de madrira. fundi1;ã.n de rrern c a(:n,
para aprovPilamrnln dn.~ .c;nh-prnduclo.s da cli~t.illa('iín de madeira e nl ilizar;iin rlas esr·orias doe> altos fornos ·para a fabricação ele eimrntos. viclrns, tijolos, adnhns. etc .• com capacidade parn Jl!l'Oduzir annualmrnte q11inzr mil lnnelaclas ele

guza.

n
A Usina Queiror, .Tnnior. Limitada, gozar:í. dn direito de
desaprnpriar,ão, na frírma elas IPis em vigor, 11ara os !Prrrnns
nccrssarios ús linhas rir I ransm is.<iío r! r rnPrgin. ás planl nçõrs dr marlf'iras r an S<'ll r.nlt.iYn, P nw>;mo os trJ•t·rnns nrIWs.~arin' :ís incfallações ria nsina. :is dr officinns PlPrl.ricas
!l hydi'Uulicas r an sf'tl fnnrrinnanwnln. P pnra a rnnstruer.ãn
rle rasas rir oprrarios, bem r·omo ns rarltorirns r lrrrcnns nrC~''>~rtrin:' :1s rrprrr,a~. hnrragrns. installaeõrs P obras rrsprctivas . .srmpre cnm a~~Pnlimrntn prP\·in P nsprrial elo Govrrnn F0deral, c depois ele r~pprovarla•_, por ellr as resvectivas
plantas.
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nr
O Governo Federal concederá á Usina Queiroz Junior,
Limitada. durante o periorio de .iQ annos, a eontar da data do
regi~fro rio contracto ()()lo Tribunal de Crmf.as, isenr_:iío
dA
direitos dfl importar:ão e expediente para:
a) machinismos e materiaes que forem destinados a eonRt.ruer:ão, prorlucrão, utilização industrial e c~m:o;ervação ria
fahriea para a fabricação dB ferro gu&a, aço, !1gas f' suas laminações;
h) mofnre::; e mais material para insfallações eiPctricas
e linhas ri e fransmis::;ãn de força que tivf'r ri e crm.~tru ir para
fornPrimr>nfo rle enf'rgia á fabrica, e tamhem para a::; in~t.allaçüm; hydro clectricas que venha a montar;
..
r,) fomos. marhini::;mos e mafrriaes destinados :'t rarhonizaçofto flp madeira c 11tilização dos snb-produclos desta (ac('tuna, acirlo acPtico, etc.;;
d) machinismos e material para as suas nfficinas de reparação, quer de material electrico, quer do demais, material
da fabrica de fnsão, laminaç-ão e annexos.

IV
10 novr>rnn Ferieral conecderá lambem isenção do todos
os iin,pnsto,;; fNieraes, que incidam sobre a constrncção e rxplorar:ão das minas e fabricas e seus prorluctos, rlnrante o
p1•azo estipulado na condição anterior, hem como de qualquer
augnwnto dos rxistentes.

v
O r:ovf!rno Federal auxiliará á Usina Qnciroz Junior, Limil.ada, no obf.cJ' isenção de impostos e taxas cstadnae:; e municipar!s pam as suas fabricas. minas P riP!lHtis proprir~darlPs, n para . os prorluet.os rias nwsmas, hem como para
as matcrias prima:-; A materiaos necessarios aos servir;os rla.~
ditas fabrica~ e aos pl'Oducf.os aeabados e scmi-acahadn.~.
VI
A' Usina Qneiroz .Junior, Limitada, poderá o Governo .Ferleral cnncer!Pr o direito de ut.ilizar-se de qnédas de a~ua riA
seu dnminw, de acrôrdo com os planos e ronrlir:õr,; qnA est.ipnlar, respeitados os direitos de terceiros P as di~pn>deões
tias )Pi.~ Pm vigor.:

VII
O GovPmo FerlPJ'al eonrerlm·á á Usina Queiroz Junior.
LimifnrlR, frpfp::; rNim:idos, l'm forJas a~ Psfradas rlP feno r
linhas dr> navr>I!Rf!ão fJil" diredamPnfr> Px.plora, para n transprl!'fP df' marhini.~mos. fPrramentas. materias primas, materiar><; llf'CflS<;arios ao desPnV0lvimento rla inrlnstria rln fl'rro p,
ar,o. l'rll como dos prorlu~tns acabados r> ~Pmi-araharlo~, rJrssa
induolria.
F,qops frpff>s .~Priin Psf.ipnlarlos rm eonf.rartos espAciaes
rom as estradas de ferro e companhias rlP navegação, tnmando-sr por base o custo real do transporte,
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O Governo Federal pode~á auxiliar o des.envolvimento
das fabricas de ferro e aço, construindo os pequenos ramaes de
.·estradas d& ferro . que1 jp.lgar indispensaveis, á condu~ã,o das
. ma terias. primas e, dos productos das fabrica$
·
·

VHI
O Governo Federal cnmprotnrl.lc-sn a tornar extensivo;.
á lJ~ina Queiroz Junior, Limitada, qmwsqner outros favOI'es
que venham a ser concedidos a emprezas similares nacionaes
ou estrangeiras, desde que em Lroea Hejam pela mesma offerecidas ao Governo ' 1 vantagem; iguaes ás que tenham deter-minado a concess~o daquelles favores.

IX
A Usina Queir~z Junior, Limitada, obriga-se a vender ao
Governo para as suas neeessidades, ·com relacão a metal, atP.
30 o/o da prodw~ção :innnal do material fabrie:ulu nas :-;uas
lrRinas, a ;pt·eço inferior ao de idenf.ico mat.el'ial · importado
CIF, accrescidos dos impostos al!'amlegario~. taxas dn cxprdicnte e taxas do raes do Pnrl.n do Ilio de Janri r'o. O val11r'
da differença será objecto rlc ajuste na oecasião ela !'iltnpr·a o
venda.
O Governo obriga-se a comprar á Usina Queiroz Junior,
Limitada, nas referidas condições ri e preço, da qnanl idade de
ferro e a.;o, que tiver de adquirir para suppriment.o de suas
necessidades ·e desde que a usina produza artigos identiro~
em l.ypo e qualidade áqNelles de que o Governo careça, uma
porção equivalente. ! quota parte que a producção da n~ina
representar na producção total das usinas siderrrt'!l'kílS, ins. t.alladas no Brasil ..
X

A Usina Queiroz Junior., Limita®, oiJriga-se:
. a) a observar as prescriMões do decreto n. 4. 265, de 15
de janeiro de 1!}.21, que regula a pesquiza e lavra de minas,
depositas de minerios e pedreiras;
b) a empregar o maior numero de brasileiros na direcção
de differentes serviços c pelo menos 50 % de nacionae,; na
parte relativa á mão de obra, e manter por sua eonfa o nnclro de aprendizagem de tcchnica clecf.ro-siderurgiea;
c) a sujeitar-se á fiscalização do Governo em todas as
suas fabricas, minas e demais estabelecimentos de sua indus-t~ia, fornecendo. todas as informações e esclarecimentos soliCitados,. submettendo á approva()ão do Governo lodos os planos de alteracões essrncial's, e hem assim os prnerssos novo.'>
que resolverem adoptar em seus estabolccimcnf o~:
d) a entregar, annualmerüc, á fi~calizar:ão 111~ rnlal o rio
sobre o esla~lo das r~bras en1 con.<;f.J'Hr.ção ..c;obre a producçãn
de st~as fahrtcas c mmas e suhrc o p~frrdn financPiro da r.umpanhta;
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3i1

e) a entrar .!)ara o Thesouro Nacional com uma quotâ
annual nunca inferior a 12:000$, por semestres adeanlados
pam despezas da respectiva· fiscalização;
'
.
'
f) a admittir em suas fabricas aprendizes até o numero
ele rlez e o,; alumnos que cone lu irem o curso da Escola de Minas on o r.nrso industrial, ou o muso industrial da li;scola
Polyf (•rhnit•ti on de ontrus iJmtiLutos congenrres, até o maximo de f.!'es, indicados pelo Gover·no, gar·tmf.indo-1\ie~. pelo
pr·azo de dons annos, e drsde que não IJ!'f~jurliqnem a boa
ordem do Pst.aheler.imeilf.o, uma diaria de 2$ a 5$, para m;
pr·inwiros r de 10$ a 15$ para os ultimos, rnnforrno os Sfli'Vil;o.-; qne prc:-;fnrr.m.
·

XI
f'alvo ns casos de força maior, a .flll7.n do C:nvrrnn, obriga-se a Usina Queiroz JuniUJ·, Limitada, a produ;r.ir· o minimo
de quinze mil toneladas de guza annuaes, a contar da dnla do
t'I'Ct>himenf.o do emprestimo a ,que se refere a cl::l.IJSII]a XVIT
f.' u nHHtft'l' essa produeçíio durnnte o ptt·azo d" HH'~Ill"·
XII

O Governo Federal estabelecerá multas de 200$ até
1'0 :000$, elevadas ao dobro nas reincidencias, pelas in rracções
das clausulas desta concessão por parte da fTsina Queiroz
Junior, (Limitada.
Essas multas poderão ser cobradas TH~Io C:ovcrno, execut.ivamente, desrle que a Usina se recuse a ;:;af.isfazel-as nn
pr·azo dfJ quinze dias.
No raso de pretender a Usina Qneir·oz .Junior, Limitaria,
r·rcorTrr da decisão do Governo para a arbitragem a que sn
refere a clausula XIV, deverá a mesma depositar pn\vinmt~nte a imvorlancia da mult.a. que JIJP será rrslitnitla, si a
dr>risão dos arbifros lhe for favoravel.
XIII
No caso da Usina ~neiroz .Junior, Limil.arla, não cumprir
as obrigações est.abelecJdas nesta concessão. o Governo Federal, rlescle logo, declarará a caducidade do conf.rncf.o, por
meio ele um decreto, independente de inlerpellação, on qnalqurr ou f ra p.rovidencia ou formalidade, judicial on Pxf rn- jurlieial.
XIV
No caso de divergencia na intcrprrtaçfío das clawmlas ou
de qualquer clausula do contracto, será essa diver·gcncia dirimiria por arbitras em numero r\e f.res. dos quam; um escolhido por cada uma das partes e o t.errriro por ambas as part.es,
servindo este ultimo de desempalador, no raso de r\ivPrgirPm
os primeiros.
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XV
O Governo Federal poderá em caso de salvação publica,
ou de guerra internacional, requisitar as fabricas e officinas
da Usina; de accôrdo com as leis \·igrntes, as~cgurada a
resprct.iva in!lenmização.

XVI
- 10 fõro de:-d.a Capital será cornpcl.cnle para todas as
acçõcs que se fundarem rm li irPil os e nbrigat:õrs rcsull ante~
da prr,;ent e concessão.

XVII
O Governo Federal compro meU P-SP a cmplt'estar á U:-;ina
Queiroz Junior, Limitada, a quanlia de mil c quinhentos contos de réis ( t.500 :000$) em apolices ao portador, do juro de
5% ao anuo, amorlizavcl Ptn dez prestações annuaes, iguacs,
nos lf'rmoR est,abclecJdos pcln decreto n. L!j.U1'1, úe :10 tle Ill<11't:n
de 1\HS, desde que a llsina satisl'aça as condiçõ1•s no mesmo
estipuladas, inclusive quanto á pruducção mínima de vinte
toneladas diarias e as demais enumeradas nas alíneas a a e
do art. 2• do mesmo decrPto, ctcntro rio r1razo prorogado pelo
decreto n. 4. 246, de 6 de janeiro dP 1!121.

XVIII

No caso rta Usina Queiroz .Junior. Limitaria, julgar de
Sf'U Jnt.en's!'c n P-mprego de eolw nwlallul'gico, drverá preferir ao ::;imilar Pstrangciro on provindo (]p carvfío PSI rangPiJ•o,
o prnducto nacional, desde 1l1w fiq11c demonstrado, a juizo de
um tl'ibunal technicr,.. cm1~ iluido JIUI' accúrdo entre o GuVf'rno e a Usina, que eín ignaldadr~ dP cundiçõcf; I'CUllliHIÍCU"'
o carvão brasiiP-i ro produz coke mel allu l'gico.
Verificada essa hypol hesP, a lJ;.;ina súmenl.!• pmlPrá importar· du estrangeiro earvfí.o ou roJq~ na quanl idadn que faltar pa1·a o funccionanwnl o HOI'Illal de .'<uas usinas.
A {)sina ()nPiroz .hmior. Limilada. olll'iga-st~ a fazer nas
suas installaçõP" inclustriaPC'
as P.~twri eneia-; necP.«sarias
para qne sn vf'rifiqne a possibilidadP IIP aprovritamento das
ma teria;;; primas do paiz, sempre rp1 P n Uo\'PT'no assim o entrnder, sem prP-juizo da rPgnlarirlad'Ji&l-ns ~Prvir;tl:".

XIX
O C::ovcrno Federal, rmpPnharln 1'111 dPsenvolvPr a industria sidcrurgica do paiz, nre.«tará a r~sl.a inrlustl'ia, Pm momento~ de .grave crisf', a .inizn rio nwsmo nnvPI'IHI. os auxílios
que forem cmnpativPis com nc; intPrP.''.~f'.c; snpPriorP." fla
Nação.
Rio rle .Janeiro, 28 rle ma in riP Hl22. - Simõ('S Lopes.
J. PirPs do R'io.
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D:F~CRETO N. 15.4!14 -

DE

2i DE 1\L\IO DE 1\.ltz

Abre ao Ministerio da Viar:ão e Obras Publicas o credito especial de 11 O :000$, pa~·a pa(Jamento a Nicola V crfx?.ny ieri
ti': Pilhus, de subvenção ao serviço de navcyação wter·na
do Estado de Matto Grussu, durante os annos de 1909
e I!J/2

O Pt·e.-idcnle rla Rqwhlica dos Esladn' Uni1IOs 1io Brasil. n;,;andu da autorização constante do varagrapho unico
do at•f. 1" do tlccrclo legislativo n. 4.·\5~, de lO de janeiro
t!P 1\J:!Z, re~nlve abrir ao Minist.erio da Viação e Obras Publica:-; o et·Pdito P~perial de 110:000$, para pagamento a Nicola V Pl'iangiPri & F'ilhns, de subvenção ao sci·viço do navegtu;ão inlema do Estado de Matto Oros1o, feito nos annos de
J!HHI c HH2, inclusive, cunforme con~ta das rl•spectivas doIarõe,.; orçalllenlarias.
Riu dP .JanPiro, :.?'! tle maio de 1!122, 101." lla Jnde_rH'ndt•ncia c 31" da Republica.
J. Pires rlu 1/iu·.

DECRETO N. 15. 495 -DE 24 DE MAIO DE 1922

~

.4ulul'i;:;a o ministro da .Fazenda a emittir apolices da divida
publica interna, até a importancia de tres mil conto,ç de
l'éis, 1mra ot•r:orrPI' n dr:s]wsas rom. a CI!11Sf1'1lCCiiO lk esf l'ltdas de f'erro

O

l're~iden[e

da Hevublica dos

E~l.adn~ Unidw; do Bru~il.

tt~ando da auforiza\;ão crmt.hla no n.
n. .'J. ~30, •]e :11 de dezembro de Hl:!O.

X, do art.. :.!", da

l•~i

reYigoraúa pelo artigD :i:!, da lei n • .'J.HO, de 31 d:e dezen1bt·o de 1\1:!1, decreta:
.\t-1. f." l<'ica o ministro da Fazenda a!IIDrizado a cmiflit·
apolit:P~ da divida publica infl~t·na da União, do valor• dn u;n
eonf o dt• 1'1;is cada uma, nominativas. ao par, juros de 5 'lo
ao anuo. alr\ a irnpo!'faneia rir 3•.00'<J:OOO$, papel. para occut·-·
1'1'1' a dPsrwza.~ fJIIC, quando cori'enlns os exercidos anteriores
rto tln HI:G 1. se I:Hquadra~mu nas i..li:-;posiçõ'cs do decrcl.n naIIH't'o 1~.771. de 27 de dezemhrn dt~ 1!117, dn art. !18, n. 17,
letlra ú, da lei n. 3.674. de 7 de janeiro de 1919 c do artigo 5:!, verba H!", da lei n. 3.fl!l1. rlt) 5 de janeiro de m~o,
lwm l'lltJJO as despczas enm ns t.rahal hns de r~~m:-;trucção. em
-J !l:.'O, no ramal <.le Angra dos Heis, da Estrada de Ferro Oc~trl
ÓP Mina;<.
At't. :?." Heyogam-se as disposiçõc,; em contrario.·
llin ·de Janeiro, 24 de maio de 1!):!:!, 101" da lmlepcnvencia c 31" da Ilermblica.
EPITACio l'EsStJ.\ .,

Homero flapli11la ,,

SãO

ACTOI!! DO ,DEn EXECUTIVO.

DECRETO N. 15.496 -

I

'

DE 2<1. DE ~IAIO DE 1922

Revoua o dec1·eto que concedeu autorização á Companhia de
:3egurus «Real Otorgada~, para .{unccionar no Brasil e
cassa a respectiva carta patente
O Presidente da Repuhliea rios Estados Unidos do BrasiL
aLtendeudo a que a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres «Det Kongelie Oktrojctcdn So Assurauee Kompagnie»
(Companhia de .Seguros Hcal Olorgada), com séde em Copenhague, Dinamarca, autorizada a funccionar no Brasil pelo
decreto n. 14.582, de :30 de dezcmbi'O de Hl20, suspendeu suas
operações, resolveu, revogar o decreto acima citado e ca~sar
a respectiva carta-pa tente.
1
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1922, 101• da Imlepend~ncia e 34• d~ Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECHETO N. 15. 497 -DE 310• DE MAIO DE Hl22

Approva o projecto e rcs]Jcctivo mTamento, na irnpm•trmcia
de 16:410$929, para a construcção de um embarcadouro
de anim·aes,· na estação de «11a1•ltrra», situada no ramal
federal de TifJaulJ, da Estrada tlr? Ferro Sm·ocabana
O Presidente da .Repu!Jliea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que rcque·reu a Estrada de Ferro Sorocabana
e ·tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria
Federal das Estradas, decreta:
Art~ f o. Para a construcção de um ent!Jat·cadouro de ani, mae·s, na estação de «Bartyra'>, situada no ramal federal ele
ITibagy, da Estrada de :Ferro Sorocabana, ficam approvados o
projecto c respectivo· orçamento pnr ella apresentados, os
quae13 com este baixam, rubricados pelo director geral de exps·die~tc da Secretaria de E~tado da Viação e Obras Publicas,
em substituição . aos approvados pelo decreto n. 1'1. GH, de
21 de janeiro de 1921, para a construcção, que não foi levada
a offeito, de um embarcadouro para suínos, na referida estação, e ao qual se reporta a letra c do art. i" do mencionado decreto.
Art. 2•. A despeza. alé ao rnaximo do nt·çanu~nlo ora avprovado, na importanr~ia de UJ: 1l 0~\J:!D, depois de apu1·ada
em regular tomada de contas. ap•í~ a conelusão da ol1ra, dc\'e
ser levada .á conta de custeio dn !'amai rk Tiliag-y, fieando,
assim. sem effeito, a autol'izaçãn dada pelo art.. 2'' do decrcl•J
n. H. uH, para ser cscriplurada na de capilal aquella que
fosse effcctuada com a eonslruc•:ãu do Clllbarcadouro de
.suínos.
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ArL 3•. Para a condusão do serviço, fica fixado o 'p~azo
do cinco mezcs, a contar da data em que a requerente tiver
scicncia deste decreio.
Rio de Janeiro, 30 de maio do 1922, 101• da Independencia e 34• da Republica.
EPITAeiO PEssoA
J. Pil'es do llio

DECllETO N. 15. -HJ8 -

DI':

30 DE ê\I.\10 DE l !);.'~

Tul'llll. extensivo á Estmdtl dfJ Fcl"l"n Jlio tio Onro o 1"C(]Ula111t'nto tlus trrmspol'fcs c do tclcora]Jho HJIJil'ovodo pelo
1il'aclo n. 10.201, de 30 de abril de 191.'1

O Presidente da Republiqa dos Estados Unidos do Brasil,
a !I cndcnrlo ao que propoz a fie partição de Aguas c Obras PuJdil:a~, dt•crct;}:
li\ r Ligo unico. ]<}' extensivo ú Estrada do Ferro llio do
O•ti'O, sob a dirccção e administração da lleparLição de Aguas
E: Obras 1Publicas, O· regulamento dos transportes o do tclegraphr>, approvado pelo decreto n. 1.0. 204, de 30 de alJril de
Hll3.

fiio de Janeiro, 30 de maio de 1922, 101•
dcncia c 34• da República.

d~

Indcpcn-

EPITAGIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

J)ÉGltETO N. 15. 4\J!J- DE 31 DJ!: M.IIO DE 1!}22

E.rtinaue n Ü!S1Jcctoria do Ensino Militai'

O l'l'esidrntr~ da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
W'ando da attribuição que l!Jc confere o art. 48, n. 1, da
Conslituição c em vista do decreto n. 15.235, de 3 t do dczcrnhro dn 1!J21, resolve declarar ex~incta a inspPctoria do
Ensino 1\Iililar.
Rio de .Janeiro, 31 de mai0 de Hl22, 1o1" da IndcpendcHcia c 34° da Hcpublica.
EPITACIO PESSÔA.

João Panlliâ Caluuaas.

f\1•:~-:ltETO
Jji)JI'()J'(l

sil,

()

N. 15.fl00 --

1'C(JU,0-11lrnfo de

DE

:J I ng

l\1 Aro m: 1(1!:?

Pontes tlr

nirnnnsfi1llr'ill

O Presidenf.c da fiepnhlica dos Est.ados TTnidos rio Hrau~ando da aU.ribuiçUo que lho confere o art. 48, u. 1,

ACTO~

DO

~Jb~n

EXECUTiVo

da Constituição, resolve approvar o
de Uircumstancia, que com este
Dr. João .Pandiá Calogeras, Ministro
Rio de Janeiro, 31 de maio de
dencia e 34" da Republica.

regulamento dé Pontes
baixa, assignado -pelo
de Estado da Guerfa.
1\J22, 101" da lndepen~

EPI'fACIU PESSOA.

João l'andiá Caloge1·as,'

DECRETO N. 15.501-

D8

31

DE .c.tAw 1m

Hl:?2

Altem v plano de uni(m·mes pam o E:rercitu na parte i'elativa ao bonnet americano tlus l'''aças tle J!l'et
O PJ·csidcnte da Republica dos E-,tados Unirios do Brasil,
W'ando da altrihuü;ão que lhe confel'e o at·L H;, n. 1, da.
t:onst.itui~,;ão, rc:-;olve alhrar· u plano de unifot'llte.-; lil• Exercito da seguinte fórnm:
São substituido" no hunnet amcl'ieano das praças <.le pret
a fita marron pela cinta de panno emJlregatlo no prcvai'O
dos capotes e a pala de eouro pela de oleado.
Rio de Janeiro, 31 de maio de Hl:!.'!, 101" da lndepen~
tlencia e 311• da Republica.
EPIT.~ClO PE~5ÕA.,

Jot1o Pwuliú

DECRETO N. 15.502 -

.,

Culoae~·us.,

lll!: ~ll DE .'>1.\IIÍ llli

19:!2 ',

Rectifica o qwuh·o de offi,:iw•.ç ·medi•:os rio Exerf'ito, apm'ovrtdo 1!UI' tlccrclo n. lfi.2."10, til: :JI tle t/l:~cml!l'o tle W2t

O Pt·esidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil;
usando da atlribuição que lhe cunfPre o art. .\8, n. 1, da Constituição, resolve rectificar o quadro tle officiaes medico.;; do
Exercíto, approvado pot· decrclo n. t;,. 2a0, tle :!1 de dezembro
de 1921, para o fim de augrncntar o mesmo quadm da fürma
abaixo indicada:
Um major medico, chefe tlo JJO~lu medico Lla Villa 1\Iilitar;
Tres capitães e trrs primeit·os tcm'ntes mcdieos para os
cinco gt·upos de al'tilltaria de costa.
Hio de Janeiro, 3i de maio de l!l.?.·!, 101" tla Indcrwn~
dencia e 34• da Republica ..
EPl'l'At:LO PERSOA •
.Toli.o J>anditi Caloym•as·. ,;J

DECHE1'0 N. 15. 5oa '

DE

31

DE ~IAIO DE

1922

'

venc~metltos annuaes. do.s emp'e""'.
gados da Caixa Ecpnomioà f! Monté de· Soecorro do nio de
Janeiro

tp_wóva. a nova tabeLla, das

O Presidente da HPpLtblica dos Estados Uiiidos do Brasil,
usando da faculdade qüo lhe confere o art. 60 do regulamento
baixado eom o decreto n. 11.820, de 15 de dezembro de 1915, •
resolve approvar a seguinte tabella dos vencimentos annuaes
dos empregados da Caixa Economica e Monte de Soccorro do
Rio de Janeiro:
·
Numero -

Categorias ,- Ordenado annual annual - Total annual

1 gerente ., ,., ., .. ,., ,., _._ ,.,
1 contador ... . .. .. . ., ,.,

4 chefes de secção ... ... ..

10
12
12
20
40
1

1

officiaes . •. . . ,., . .,
1o• escripturarios ... . ,.,
2 escripturarios . .., .
3°" escripturarios . . '"'
4°" escripturarios . . ..
thesoureiro (na gratificação estão incluidos 1:200$000 para
quebras) . ,. ~· . .. 12:000$
ajudante do thesoureiro
:10:400$
pagadores . . . ... . ,.. .. 8:000$
recebedores . . . . . ., 6:400$.
auxiliares da thesouraria . . . . . . . . . , _._ .. , 4:800$
peritos avaliadores ... • 8:000$
porteiro ,. .. ... .. . .. ,., 6:400$
ajudante de porteiro ,., 4:800$
contínuos _. ,., ,., ,., ••,· ., ,., 2:960$
00

la

6
2
4

3
i
1

8

14:400$
12:000$
10:400$
8:000$
6:400$
4:800$
3:600$
.2:400$

f•l

•.

, ••

1•1

:•1

J•1

,.;

7:200$
6:000$.
5:200$
4:000$
3:200$
2:400$
1:800$
1:200$

Gratificação
21:600$000 '
18:000$000
62:400$000
120:000$000·
115:200$000
86:400$000
108:000$000
144:000$000

7:200$

f9:~00$000

5:200$
4:000$
3:200$

15:600$000
72:000$000
19:200$000

2:400$
4:000$
3:200$
2:400$
1:480$

28:800$000
36:000$000
9:600$000
7:200$000
35:520$000

i27
9!8:720$000
Gratificação a tres funccionarios para servirem
de conferentes de firmas e documentos, designados pelo Conselho Administrativo, sob
proposta do gerente . .....,· '". .. ! .•. ., ,., .• , ••
3:600$000
922:320$000
Os o!ficíaes, cargos de accesao para oe f• escripturarios
funocionarlo como auxiliares e substitutos dos chefes de se~
. cçllo ~ bem assim, logo quê oocorram vagas, como chefes da
agenCias..
1
.Rio de Janeiro, 31 de maio de 1922, fOi• da Independenela e 34• da Republica .,
EPITACTO PESSÔA.

Homero Baptiata.
Leia de 11111- VIL li
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DECRETO N. 15.504 -DE 31 DE MAIO DE 1922

cQtla um C,MWulado honorario em Jtiga, na Rcpubüeo. da
Letto~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização concedida pala lettra a do art.. 4°, do
decreto n. 14. 058, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unioo :-.f'ica creado um Consulado honorario em
Ríga, na Republica da Lcttonia.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1922, 101° da lndeponde.u.
oia e 3i• da Republica...
EPfr,\C!O PESSÕA.

Auvedn Marqu.s.

DECJtETO N . 15. 505 -

DE

31

.,

DF. l'vLÚO DE

1922

Reco:nhecc a lndependcncia do E(}ypto c a (ó1•.rn.a monarchica
do seu actuat Governo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
· Declara que ficam reconhecidas para todos os efeitos a
Independencia do Egypto e a fórma monarchica de seu actual

Governo.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1922, 101° da Indopendencia e 34• da. Republica.
EPITAClO PES6ÔA.

Azevedo Marques.
DECRETO N. i 5. 506 -

DE

31

DE ~tAlO DE

1922

Promulga o Tratado de Extradicçâo cnll'c o Brasil c u
Perü
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
.
Havendo sanccionado, pelo decreto n . 4. 236, de 4. je
janeiro de 1921, a resolução do Congresso Nacional que approvou o Tratado de extradição de criminosos, l'ntrc a •Republ.iéa do~ Estados Unidos ào Brasil e a Republir.a do Peru, assignado nesta Capital a trese de feYereiro <ie mil novecentos e
dezenO\·e; e tendo sido t.rocadas as respectivas ratifica-:;.ões, na
oidade de Lima, no dia vinto c dous do corrento:
Decreta que o mesmo Tratado, appenso por cópia ao presente decreto, seja executado c cumprido t.ão inteiramente
como nclle se contém.
Rio da Janeiro, 3i de maio de 1922, 101 o da Indopendencia e 34° da Republica.
EPITAClO PEBSÔ;\.

Azevedo Marques.
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EPITACIO DA SILVA PESS6A
l'l\ESIDENTB DA REPUBÚCA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação viram,
QUe, entro a Republica dos Estados Unidos do .Br.as!l e .a Republi<oa do Perú, pelu;, r6S{Jecuvos Plempotenciarws, foi eo.ncluido e assignado na Cidade do Rio de Janeiro, aos trese d1as
do maz de Fevereiro de mil novecentos e dezenove, um 'l'ratad0 de extradição de criminosos, do teôr seguinte:
;V

Tratado de extradição de cri.
minosos entre a Republica
dos Estados Unidos do Brasil e a Repuhlica do Perü

Tratado de extradición de
criminales entre la Repd·
hlica de los Estadoa Unidos
d.el Brasil y la República
del Perú

Os Governos do r,,.,...,Jl e do
Perú, tendo resolvido celebrar
um tratarto que regule a extradição de criminosos, nomearam para esse fim seus
Plenipotonciarios, a saber:

Los Gobiernos dei Brasil Y
de! Perú, habiendo resueltu
celebrar un tratado que regule la extradición de delincuentes, nombraron para et~G
fin sus Plenipotenciarios, a
saber:

'Su Excelenoia el Vice-Pro~
Sua Exéellencia o Vice-Pre!'IJrtente da Republica dos Es- sidente de la República <te
tarlnf1 Pnidos do Brr.~~il. em los Estados Unidos dei Braexercicio, o Senhor Domicio sil, en ejercicio,. ai 8eiíor Dooa Gama, l\1 inistro de Estadv micio da Gama, Ministro de
1tas Relações Exteriores do Estado de Relaciones ExteBrasil; e
riores dei Brasil; y
Sua Excellencia o Presi:len811 Excelencia e! Presidenle da llepublica do Per(1, o te de la República Peruana.
:5onlwr Dou to r Felipe de o~ma ai Seftor Doclor Felipe de
y Pardo, Enviado Extranroi- Osma y Pardo, Enviado Exu:trio a Ministro Plenipot~u tranrdinario y Ministro l'leeiario da mesma llepublica, no nip01.enciario de la m1sma
Brasil;
República en e! Brasil;
Os quae5!, depois ae tmveLos cuales, después de harem communicado mutuamen- berse comunicado reciprocate seus plenos poderes, acha-· mente sus plenos poderes,
rJus em bôa e devida fól'ma, bailados en buena y debida
c(lnvieram nos artigos seguin- forma, convinieron en los
~es:
·, -···· artículos siguientes:
ARTÍCULo I

ARTIGO I

:A8 duM Altas Partes r.on-

f.r~~~~ntec:: <:A ohri~:mm a enf.l'r>Q'~T' rer,inroc~mr-nte os deliP•H'Pl"lff'~ rfp on:Jlquer n~cio

nalirl:trll'.
prnpring
no~

inelnc:ive
l"'r.l~'Íon:lr-~

oc; sens
1"1'fllrriarlns

respectivos terri!(ll'iO:l ou

L:t~ dos Altaf'l Partes Contrat.ante!l se nbli~ran á entreg-ar~A rociprocarr:Pnfe los deJinonrntns de cnnlcyniera nacinnalidarl. inclm;ivr. c:n~ propios nacionale~. refn~riarl0s en
los respectivos territorios ó

Abt(}8 PO PODlR

EXECUTIVO

em transito po11 eJlllJ. .ae~pre en trânsito por ·esto.s, si.em·que concorram as segumtes pre que concurran las circunstancias siguientes:
•. ·eircumstancias:
i•,) Que la República ret.•) Que a Republica requerente tenha jurisí.licção queriente tanga jurisdiooión
para processar e julgar a in- para conocer y juzgar la infracção que motivar o neJido; fracción que motiva el pedido;
2•) Que la República rf2.•) Que a Republica requerente apresente documentos queriente presente documer
que, segundo as suas lei!l, tos que, según sus leye.:;.
comprovem a prisão preventi- prueben la prisió:~ prevenva, ordenada por Juiz compe- tiva ordenada por juez oomtente antes ou depois da for- petente antes ó después de la
mação da culpa e o julgamonto formación de culpa y el en<:te réo; os documentos que juiciamiento dei reo; ó dopl·ovem a sentença condemna- cumentos que acrediten la
toria pronunciada por tt"\bu- sentencia condenatoria iprQ.nal competente;
nunciada por tribunal compe ·
tente;
3.") Que o delicto ou 'l pena
3") Que el delito ó la p
nl1o esteja presoripta, segun- no estén prescriptos con ~·
do as le~s do paiz requerente; reglo á la ley del país rt·"
ri ente;
!!'') Que por el mismo h e
4.") Que o réo ní'io tenha
siuu condemnado pel•) me~mo cho el reC> no haya sido anV ·
liPlicto e cumprido a ~ontcnça condenado y cumplido la sen· em qualquer dos dous Daizes; tencia en alguno de los
dos pafses; "
5•) Que e! inculpado no
~.·) Que o inculparlo não
tenha de responder, no paiz tenga que responder en la
reQuerente, perante algum tri- República requenente ante
alg:.í.n tribunal de escepción ó
bunal ou juizo de excepção.
en juicio de escepción.
ARTIGO li

ARTÍCULO U

Autorizam a extradição toProcede la extradición po~
das as infracções a que estiver todas las infracciones que.
imposta a pena de um nnno según la Iey dei país requeou mais de prisão, segundo a rido, estén penadas con un
lei do paiz requerido, com- ano 6 mas de prisión, comprehendidas 8 tentativa e a prendidas la tentativa y Ia
cumplicidade.,
complicidad.
ARTIGO UI

ARTÍCULO Ili

Não estão sujeitos á extraNo están sujetos á. extradição os réos presumidos ou dlción los reos presuntos ó
declarados de delictos pura- declarados de delitos puramente militares, istt~ ê, que mente militares ó sea que no
não tenham analogia com os tengan analogia con delitos
crimes communs; os de rt~li comunes; los de delitos de
ctos de imprensa e contra o in:prenta; y los de delitos
livre exercício dos cultos. contra el libre eJeroicio de
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Os réos de. delictos communs,
connexos aos delictos indirados neste artigo, são porém,
passiveis de extradiçlo.

ARTIGO IV

Não autorizam a extradição
os delictos puramente politl.
cos. N'ão será tambem concedida por infracções mixta;; ou
connoxas a crimes ou delicto'l
politicos, excepto si se tratar
do crimeR muito graves, em
relação á moral ou ao direito
commum, taes como assassinato, homicídio, envenenamento, mutilações. feridas graves,
voluntarias e premeditadas,
tentativas dos crimes desta natureza, attentado á propriedade publica ou privada, por incendio, explosão, inundação e
roubos, especialmente 08 comrnettidos a mão armada ou
com violencia.
Os actos commettidos dur:mte insurreição e guerra civil, pnr qualquer dos partidos
em luta e no interesse de c;;ua
cansa. não podem dar logar á
rxtradição. sinão no caso dn
constituírem actos de barbarid~de e de vandalismo, prohibHios prlas leifl de guerra, Psómrnte depois de terminada
aquella.
N!l.o são reputados delictos
pollticol'!, para a applicaç!!.o
das regras que precedem Oil
actos criminosos ou de anarchismo.
dirigidos contra a<J
bases do toda organização social.
A apreciacão do caractel' da
infracção ~ da compete.ncia da
Hepuhlica requPrida ..
ARTIGO V

los ,cultos. Pero estan someUdos A extradición los reos de
delitos comunas conexos cou
los indicados en esta clá.usula.
ARTfcur,o IV

No hay extradición por de~
litos polfticos. Tampoco será
concedida por infraccione'!
mixtas 6 conncxas con delitos
polfticos, 'á menos que se trate de hechos graves, en relación á la moral y ai derecho
común, como asesinato, homicídio, envenenamiento, mutilaciones, heridas graxes voJuntarias y premeditadas, tentativa de estos de! itos, atentado á la propriedad pública
6 priva.da por incendio, explosión 6 inundación, y robos,
especialmente los cometidos ã.
mano armada 6 eon violenoia..
I,os actos cometidos durante immrrección y ~uerra civil
por cualquiera de lo3 partidos
en lucha y en interés de su
causa no pueden dar lugar ã
extra-rlici6n sino en e! caso de
constituir actos de barbarie y
vandalisrr.o prohibidm:: por
Ias leyes de la ~uerra y sólo
después que esa haya terminado.
Para la aplicación de las
regias que preceden, no se
reputan delitos polfticos lo~
actos criminales 6 de anarquismo dirijidos contra las
bases de toda organizaci6n
social.
La apreciación dei carácter
de la infracción es de la cornpetencia de la Reptíblica r&querida.
ARTfCULO

v

. ~s in9ividuo.s, cuja extraLos lndivid11os cuya ext.radicao tiver Sido concedid:t. dición haya sido concedida no
não poderão ser julgadCls e podrán ser .iuzgados y castipunidos por delictos politlco!, gados por delitos políticos sn-
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anteriores ã extradição, nem
por infracções communs connexas a ellel!l. Poderão, porém,
ser processados e julgados,
com prévio consentimento dn
Estado requerido, de conformidade com o presente tratado, por delictos susceptíveis
de extradição, que não tivel'em motivado a já conced1da.
Al\TIOO V!

Si outro ou outros EstadorJ,
em virtude de tratado, solicitarem a entrega de um m~smll
individuo por motivo do mesmo delicto, será preferido o
pedido do paiz onde a infracção foi commettida. Si, porém, se tratar de differentes
d!Jlicto~, se deferirá o pedido
do pa1z em que, a juizo do
Estado requerid(J, se tenh:\
commettido a infracção mais
grave. Si os delictos forem
c~nsiderados da mesma graVIdade, dar-se-á preferencia
ao Estado que tiver prioridadry
no· pedido de extradição; e ~i
todos os pedidos tiverem :1
mesma data, o paiz requerido
determinará a ordem de entrega.
ARTIGO VIl

teriores â la extradiclón nt
por delftos comunes conexod
con éstns. Pero podr·ân ser
procesados y juzgados, con
previo consentimiento del Estado requerido, de conformi•
dad con el presente tratado,
por delitos suceptibles de extradición que no hayan motfvadr· l.a ya concedida.
ARTICULO V1

SI otro ú otros Estados, en
virtnd de tratado, solicit::tsrn
la entrF>.Q;a de nn mismo indiviclno, por cansa del mismo
dr-lito. ;:;erá preferido el pedido del país donde se ha con..
sumado la infracción. Pero 'li
se tratase de diferentes delitos, se deferirá al pedido del
pais en que, á juicio del Estado requerido. se haya cometido la infracclón mas
grave. ISi se considerase que
los dPlito3 fueran de la misma.
gravidad, !\l'l darrt 1~ prererencia al E;:;tado que tuviese
la prinridad en el pedido de
ext.radieión. Y si todos los
pedidos tnviesen la rr.isma fecha, cl paf~ req11er!do seúaIará el órden de la entrega.
ARTICULO Vil

Quando a pena que th·e!' dG
Cnando las penas que deser on tenha sido applimtda ban ser 6 hayan sido 1mpuesao réo fôr a de morte ou cor-· tas ~can las dA mtterte 6 corporal. a Republica requerida poral. la Reptíblina reauerida
c9ncederá a entrega sob a ron- conrederá la extradición bajo
dl(lão de ser tal pena commu- la
condición de qtte esas petada na de prisão.
nas sean conmutadas por la
de prisión.
AnTIOO VIU

A entrega do réo não Porlerá

ARTÍCULo V!h

No se podrã diferir la en-~e: deferida por estar elle su- trrga del reo por hallarc;e suJeito á. acção penal do E~tado .ietn
la ncción penal del Esrl'quendo, !'<Pmore qne o ieli- tarlo árrqne.rido,
si r,l delito
cto comme!tido nr-ste nlti~'l comr-tido
en eç;tr, último es
0 tenh::t S1do posteriorm1mte
ao pedido de dll'oonção ~ á pnRterior al prdido de detenpena a applicar seja menor do ción ó si la pena procf'dente
fuese menor que la corres-
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que a correspondente ao delicto que motivar a extradição;
devendo, em todo caso, continuar o processo de extradiclío.

pondiente al delito que motiva Ia extradición.
En todo caso debe continuar el procedimiento de la
extradición.

ARTIGO IX

ARTiCULO IX

Os pedidos de extradiçlío serlio apresentados pelos agentes diplomaticos e, na falta
destes, directamente de Governo a Governo, ·e acompanhados dos seguintes· documentos:

Los pedidos de extradici6n
st"t'án presenlados por los
agentes diplomáticos y á falta
de éstos, directamente, de Gobierno á. Gobierno y acampafiados de los siguientes dO:cumentos:

1") Quanto aos accusados,
a) En cuanto á los acusacópia authentica da lei penal dos, copia legalizada de la ley
appl il~avel á infracção que mo- pllnal aplicable á la infractivar o pe-dido e dos nece!lsa- ción que motiva lll pedido y,
rios actos judiciaes a que se de los actos judiciales pertirefere o § 2• do artigo I.
nentes á que se refiere el paragrafo 2° del artículo I;
2") Qunnto aos sentencisb) En cuanto á los sentendos, cópia authentica da sen- ciados, oopia ]($alizada de la
tença oondemnatoria, exhibin- sentencia oondenatoria exhído, ao mesmo tempo e em bhmdo, ai mismo tíempo y en
igual f6rma, a prova de haver ig-ual forma, Ia prueba de hasido citado o réo. representado ber sido citado el reo. repreem jt:izo ou declarad() revel. sentado en juicio ó declarado
rebelde.
ARTIGO X

Quando um dos Governo<~
contractantes julgue o caso
urgente. poderá solicitar por
via postal ou telegraphica, ou
por meio do seu agente diplomatioo, que se proceda á. detenção preventiva do réo, assim como á. approhensão dos
objectos concernentes ao dolicto, indicando-se a existencia
da sentença ou de ordem de
detenção, ou dR auto do prisão
Pm flagrante ..
Si dentro dr sMScmta· dias,
contados desde o dia em que
f'íJ effectuou a prisão do réo,
o Governo requerido não reMber o pertido de extradicão
Pm devida fórma; ou si dentro
dos vinte diaR, contados da
oommunicação dirigida ao Governo requerente de que o criminoso está á sua disposição,

ART{CULO

X

Cuando uno d11 los Gobiernos contratantes ,iuzg-11e que
el caso es urgente pmlrá solicitar, por correo 6 telégrafo
6 nor rr:ertio de su agent~ diplomático, que se proceda á.
la dr,tenci6n provisional rlel
reo asf como á la omvnaci6n
do '1M ob.ietos concerníentes
al delito, indic.ando la existencia tle sentencia 6 de órden de de!.ell!lión (~ de auto
do nrisión en flagrante.
'Si dentro ·rlc sesenta dias
contados doqdo el día Pn que
se efectuó Ia priRión de! rM,
el Onbierno rPrnH~rido no recibiesfl ()! Dflriido de ()XtradiciíSn en dehida forma: ô si
dentro dr los veint() dias contado~ •de~de la comnnicación
diri.iida ai Gohirrno requerlente enterándole de que el
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· a&\lt asentM nlo se apreaen{4rem n() .tosar onde devem
notber o detido, aerá elle
posto em llherdade.

reo ~stã 6 su diapoiJioi6D, lUa
agentes no se oonet.Uu1en eu.
el lugar donde d&ben reo1blr
al detenido, éste ser! puesto
en libertad.

ARTIGO XI

ARTÍCULO XI

Si o Governo requerido considerar improcedente o pedido
de extradição por vicios de
fórma, devolverá ao requeJ•ente os documentos recebidos,
expondo o.OJ motivos que impediram de dar seguimento ao
pedido.,
:

Si el Gobierno requerido
considerase improcedente el
pedido de extradición por de·feotos de forma, devolverã al
requeriente los documentos
recebidos exponiendo los motivos que impiden cursar el
pedido.

ARTIGO XII

:ARTÍcuLO XII

'Ao refugiado, que fôr preso,
far-se-á l'laber o motivo da
prisão no prazo de vinte e
quatro horas, podendo elle
u&ar do direito que lhe conceda o art.i~o st>,guinte .•

1\.1 refugiado que fuése preso se le bará sBiber dentro de
las veinticnatro horas el motivo de la prisión, pudiendo
hacer uso del derecho que se
le concede en el arUculo slguiente.

l,

r
ARTIGO XIII

AltTfcuLoxm

· O pedido de extradiç!lo.
quanto aos c;eus tramites, á
apreciação da sun. procedencia
o á admissão e qualificação
das excepçõP~ com que elle
pudesse ser impugnado por
parte do réo ou prófugo requerido, ficará sujeito á decr!!áO das autoridades do paiz de
refugio, que procederão de accôrdo com as disposições e
praticas Jegaes estabelecirla~
no -paiz sobre a materia.
Fica, pois, garantido ao
mesmo réo ou prófugo, quando fôr caso disso. o dii·eito dP
usar do recurso de habeascorpus ou amparo de suas garantias lnr1ividnaes.

El pedido de extradición
·en cuanto ã sns trâmites, á
la apreciaoión de sn procedencia y á la admisión y oalifícación de lag escepoiones
con que pudiese ser impugnado. por parte del reo ó
prófugo reclamado, quedará
suJ eto á la decisión de las
autoridades del país de refu~io, que procederão en conformir1ad con las disposiciones y pT'ácticas legales estahlocida~ gobre la materia en
el p~f~;. Queda. pues, asegurado ai rr.ismo reo 6 prófugo,
cuando fnere rlel caso, el derecho de usar del recurso de
habeas-corpu.~ ó de amparo en
sns flarantfas individuales.

ARTIGO XIV

ARTÍCULO XIV

Os objectofl concernentes ao
Los objetos concernientes
delicto que motivar a extra- al delito qne motive la extradiQão, e que fôrem encontra- .rlición y que fugren hallados
doe em poder do réo, serão re- en poder del reo, eerán remi;mettidos .1;\ Republica que ob- tidos á la Repóblioa que ob-
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aet

teve a:· entrega:. Os que estiverem em poder de ·terceiros
serão apprehendidos, porém
não serão remettidos sem que
os possuidores sajám ouvidQs
e resolvidas as excepções que
oppu:r.erPm.

tenga la entregâ. LOs qu'8 estuviesen en poder de teroeros
serán apreheildidos, pero nQ
serán remitidos sin que los
poseedores sean ofdos y sin
que sean resueltas las escepciones que opongan.

ARTIGO XV

AI\TÍCULO XV

Quando se tenha que fazer
a entrega de réo por via terrestre, competirá á Republica
requerida effectuar o transporte do accU!mdo até o ponto
mais conveniente de sua fronIPira ..
Quando o transporte do réo
se dev:t l'ffoctuar por via mal'it i ma ou fluvial, a ent.rega
aos agente~ designados pela
Jlepnblica requorento far-se-á
no porto do paiz requerido
mais apropriado para o emhal'que.
A Repul.Jlica requerente porlerá mandar um ou mais
agentes de segurança, ou for~·a. publiea, militar ou policial;
ma:; a ac<;ão df'stes ficará suhordinada aos agentes ou aut.orirtades do paiz requerido ou
rlP trrritorio de transito.

Cuando la entrega dei reo
deba hacerse por via terrestre, corresponderá á la República requerida efectuar la
traslación dei acusado basta
el punto mas conveniente de
Ia frontera.
Cuando la traslación del
reo dt>ba efectuarse por vfa
marítima 6 fluvial, la entrega
se hal'á en ·e! puerto de embarque, mas conveniente, del
país requerido, á los agentes
designados por la República
l'••queriente.
La ·República req:ueriente
podrá enviar uno 6 mas agente~ de seguridad 6 fuerza pública, militar 6 policial; pero
Ia acci6n de éstos quedará
. ~mbordinada á los agentes ó
autoridades dei país requerido 6 dei territorio de
trânsito.

ARTIGO XVI

ARTÍCULO XVI

Quando para a entrega de
nm r~.o. feita por uma das
Altas Partes CDntractantes á
outra, fôr necessario transitar
por um t.ercriro paiz, a autorização para o transito será
pedida por via diplomatica
rwla Rrpuhlica reqnerente, e~
llihindo a ordem de extradi~~rro
expedida pelo Governo
que a concede11. Si o transito
fi)r permittido, será regulado
<le conformidade com o final
do artigo anterior, correndo
as de,:pezas por cont.a do noYPJ'no rrqnerente.

Cuando para Ia entrega de
un reo, acordada por una de
las Altas Partes Contratantes
á la otr&, fuere necesario
transitar por um tercero pafs.
Ia autorización para e! transite será pedida en la vfa diplomática por Ia ReplÍhlica
reqneriente, exhibiPndo Ia 6rden de extradición expedida
por e! Gohiemo qne la C0Ucedió. Si e! tránsito fuere
permitido, se regu !ará conforme á la parte final dei artículo anterior, corriendo los
gastos por cuenta dei Gob!erno requeriente.

..
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ARTIOQ XVII

ARTÍCULO XVII

Los gastos de la extradiAs deepezas com a extradição até o momento da eL· ción ha~ta el morr.ento de la
trega do réo ficarão por contll entrega del reo son de cuenta
do Governo requerido; as pos- del Gol1ierno requerido, y los
teriores á entrega, a cargo do po."teriores · á la entrega, de
Governo requerente,.
cuenta del Gobierno requer1ente.
AlTIOO %\lU

ARTÍCULO rvt1l

Quando a. extradição fõr
concedida e se trate de um
individuo sujeito a julgamento, o Governo que a haja obtido corr.municará ao que a
ooncedeu a sentença defini ..
tiva proferida em juizo na
causa que a motivou.

Cnando la extradici6n sea
concedida y se trate de ind!viduo Rujeto <á juicio, el Gobierno que la haya obtenidC)
romunicará ai que la haya
concedido la sentencia definitiva pronunciada en el juicio
seguido por el becho que la
motivó.

L!\ extrad!ción serã conce'A extradição será concedida
en virtnde do pre.sentf\ tra- dida, en virtud de! pre1'ente
tado, ainda quando '10 trate tratado, aún cuando se trate
d~ factos anteriores á sua. ce- de hechos anteriores ã su celobración.
lebracão.
ARTIGO XX

Af\TfCULO

::a

O 'Presente tratado permanecerá em vigor por tempo
..._indeterminado, cessando todos os seus effeitos um anTJo
depois que uma das Altas
l'&."~es C'><'ntractantes o t~nha
de-nunciado á outra. Será ral!ficaodo, e as suas ratifir.ações trocadas no Rio de Janeiro, ou em Lima, dentro
dos dous mezes seguintes â.
approvação pelos Congre.,sos
Legislativos das Alta..<> Partes
Contractantes.

E! presente tratado permsnc-Oerli en vigor por tiempo
indr>terminado, cesando todos
sus e(etns un afio después que
una de las Altas Partes Contratantes lo haya dennnciado
à la otra. Serã ratificado y
!US
rat•ricaciones canjeadas
en Rio de .Taneiro 6 en Lima,
dentro de los meses siguientt-s á la aprobación por los
Congresos Legislativos de 13!1
Altas Partes Contratante!!.

Em fé do que, nó!'!, Plentpotenciarios dos Estados Unidos do Brasil e da Republica
do Perú, firmamos este tra-

En fé de lo cual, nosotros
'Plenipot.enciarios de los Estados Unidos del Brasil y de
la República del Perú, fir-
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mí).mos este tratado en dos
ejemplares extendidos en portn~ués y caslellano, y ponem~:., cn ellos nuestros sullos.

tado em dous exemplares, em
portuguez e castelhano, ' e
nell es appuzerr.us os no&so~
sellot!.

HPcho en Rio de Janeiro, 1\
Feito no Rio de Janeiro,
aos treze dias do mez de Fe- los trece dias del mes de Fevereiro de mil novecentos e brero de mil novecientoa diez
y nueve.
dezenove.
(L S,) DOMICIO DA GAMA.

(L.IS.)

(L. S.) FELIPE DB ÜSMA.

(L.•8.) FELIPE DE ÜSMA.

DOMICtO DA

GAMA.

E t!'ndo si<lo o me'lmo Tratado, cuJo teôr fica arima
lr·anscripto, · approvado pelo Congresso Nacional. o. ronfirmo
e ratifico, e, pela pl'P.!'leTtte. o rlon {JOl' firmf' e valloso, par&
prorluzir os seui'J dr•vidos dfcitos, promeHrndo qne elle será
rumprido inviolavelmente.
Ern firmeza do que mandei passar esta Carta. que assigno
e é sellada eorn o sello das armas da Repnblica e subscripta
p(llo Ministro de Estado das Relações .Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, lOS
26 dias do mez de Janeiro de mil novecentos e vinte e um,
100• da Independl'ncia e 33° da Republica.

(L. S.)

EPITAC10 PEBBÔA.

J. M. de Azevedo MarqutM.

DECRETO N', i5. 507 -

DE

6

DE JUNHO DE

1922

Concede autorização para funccionar ó Companhia de Seauros
Stella e approva com modificações seus estatutos
O Presidente da Republica dos Estajos Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyrna Stella, oom
séde nesta Capital. resolve conceder-lhe autorização para
funceionnr na Republica em seguros e reseguros terrestres
e maritimos sob a<~ cnndiÇ'Õ'es abaixo e ayprovar O!> estatutos
que a este ar.ompanlham com as alteraÇioes em seguida consignada<~.

I
A cornlpanhín fará em seus eMatut.os as seguintes alf.e..
rn~;~es:

Ar!. 6á - Substituam-se M palavras estabelooimentos ....
nté o fim, pelas seguintes: «de accôrdo com o regulamento
n. 14.593,.
Art. 19 - Subfltitna-~e pelo seguinte: <~:DOR prernios liOlli!los nnnnnr~. a cnrnn!lnhia re>:rrvará para rmpree-ar em
valorm: nacionflP~. na fó1ma do art.. 49. e ~em; parazyaphoc:;,
rln dPrrtn n. H. !19~. de 31 rle dezemhro de 1920 11ma impnrtancia eanivalPnte a •W o/c para os seguros t~rrestres e
20 o/o para os maritimos~.

AÓTOS DO

POD~ EXECUTIVO

· Art~ 26 - Accrescente-se in .(ine - depois de dEiduzidos os
;,eeursos. de que tratam os arts. 19 e 43.
·· ·
·
.Paragrapho unico - Supprima-se.
Art. 33 - Substitua-se pelo seguinte: <0 exercício annu~~;l encerrar-se-ha em 31 de maroo, realizando-se no mez da
maw de cada anno a assembléa ~F&l ordinaria, para o fim
especial de tomar conhecimento do parecer do conselho fiscal, exame, decisão e deliberação sobre o inventario, balanço
e contas annuaes dos administradores:..
Art. 34 - Accrescente-se: «Podendo votar todo accionista, qualquer que seja o numero de acções que possuir:..
Art. 36 - Accrescente-se: «A segunda convocação será
feita para quinze dias depois da data marcada para a primeira reunião:..
·
Art. 43 - Substitua-se pelo seguinte: <A directoria
creará um fundo de reserva, alé!'n do de que trata o art. 19,
ao qual será creditada a porcentagem de 1(} o/o dos lucros liquidas apurados em balanç.o annualmente até completar um
~rço do capital realizado, e dahi em deante 5 o/d.
,.

~J

li

'li. companhia fará no Thesouro Naoional o depoaito de

i:luzentos contog de réis.

III

fJl co~·an:hia se sujeitará a to:das as leis e regulamentos
em vigor ou flUe vierem a vigorar sobre o o.bject.o de suas
~erações.

Rio de Janeiro, 6 de junq1o de 1922, 101• rla Inrlependencia e 34• da República.
F..PITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N . i 5. 508 --

DE

6

DE JUNHO DE

i 922

Approva o projecto e respectivo orçamento, na im.portancia
de 47:451$418, para a construcção de um. novo edifício
dest·inado á estação Candido Motta, do ramal federal dP
Tibagy, da Est1·ada de Ferro Sorocabana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana
e tendo em vista as informacõe!'; prestada~ pela Inspectoria
Federal das Estradas, decreta:
Art. 1•. Ficam approvados o projecto e respectivo orc;amento, na importancia de 47:451$418, apresentados pela
Estrada de Ferro Sorocabana, para a construccão de um novo
edifício destinado á estação «Candido Motta», antigo «Posto
Jacú~, no kilometro 598, 826 do ramal federal de Tibagy, conforme os documentos que com este baixam, rubricados pelo
direotor geral de Expediente da Seerrtaria de Estado da Viaçfio e Obras Publicas ..

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2°. Ser,á levada, á conta de capital do referido ramal
que, depois· de apurada em regular tomada de contas, após a conclusão da obra, fôr effectuada com a construccão do edifício de que se trata..
Art. 3". Para a conclusão dos respectivos serviços fica
fixado o prazo de seis mezes, a contar da data. em que a
requerente tiver conhecimento deste decreto.
.
Rio de Janeiro. 6 de junho de 1922, 101• da Independen.
oia e 34• da Republica.

a despeza.

EPITACIO PESSOA

J. Pires do R1o

DECRETO N. i 5. 509 --

DE G DE ,JUNHO DF: 1U:!?

Proroga por lO (dez) mezes, o prazo marcado pam The Great
Western of Brasil Railway Company, Limited executar a
construcção de todas as obras cujos projecto.~ e o1'çamentos
foram approvados pelo decreto n. I!Vl88, de /6 de janeiro do corrente anno
O 'Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil~
at.Lendendo em parte ao que requereu The Great Western 01
Brasil Railway Company, Limited, e tendo em vista as informações p.reRtada::; pela Inspectoria Federal das Estradas, del'l'rta:
Artigo 1m i co. Fica prorogado por 10 (dez) mezes, o prazo
mareado no art 3° do decreto n. 15.288, de 16 de ,janeiro do
<Jorrente anno, para The Great Western of Brasil nailway,
Company, Limited, executar na estação de Pery-Pery, da Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, todas as obl'as cujos projecto e regpectivos orçamentos foram aoprovado::; pelo referido
decreto
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1922, 101" da Independencia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSÕA.

J. Pi1·es do llio.

DECRETO N. 15.510-

DE

6

DE JU'NHO DE

i922

Manda contar da data do registro do eontracto celebrado com
o. Companhia· Radiotelegraphica Brasileira, para instaJ.lar e tra{ega1· estaç6es radiotelegraphicas ultrapotentes,
o prazo fixado na clausula V do mesmo cont1•acto e o
proruga por seis mezes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Radiotelegraphica
Brasileira, á qual foi concedida permissão para installar e
trafegar estações radiotelegraphicas ultrapotentes nos termos
dos decretos ns. H. 712 e 14;, 950, respectivamente de 7 de

atG·...

ACTOB 00 PODS:R EXECUTIVO

:março a 17 . de agosto de i 92 i ; considerando que o oontra. cto celebrado em virtude .do primeiro dos citados decretos &6

foi registrado pelo .Tribunal de Contas em 26 de setembro do
anno proximo passado, á vista do termo de accOrdo assignado
em consequencta da autorização contida no segundo dos mencionados decretos; e considerando que esse facto imposs'bilitou a conccssionaria de iniciar os seus trabalhos emquantr)
não ficou resolvida definitivamente a duvida suscitada a proposito do registro do seu contracto, bem como que os estudos procedidos pela mesma para determinaçãq do local destinado ás suas estações ainda não puderam ser ultimados por
m~:~ttvos do forca maior, de accôrdo oom o que informa a Repartioão Geral dos Telegraphos, decreta:
Art. unioo. O prazo fixado na clausula V do. contracto
celebrado em virtude do decreto n. 14.712, de 7 de marco
de 1921, para a Companhia Radiotelegraphica Brasileira submetter á approvação do Governo Federal as plantas,. especificações, orçamentos o todas as demais informações de ord~m
technica concernentes ás suas futuras installações, deverá ser
contado da data. do registro do referido contracto pelo Trib~nal de Contas, ficando o mesmo prazo prorogado por seis
mezes, de accôrdo com a clausula X do dito contracto, por
mo.tivo de força maior.
Rio de Janeiro. 6 de junho de 1922, Hli" da Indapendeuoia e 34° da Republica.
EPrl'AOlO PE!SÔA

l. Pire1 M R!o
nJncn:mTo N. f5 .5H -

or> 7 nE JuNHo oE 1922

Autoria o Ministedo da Fazenda a emittir apolice.s da di-~
vida publica interna, até a importancia de 7. 500:000$000,
destinadas a custear a construcção de um edifício par01
a Camara dos De1mtados
I
.
.
· O Preil!idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaç.ão contida no decreto legislativo n. 4.381,
de 6 de dezembro do anno proximo passado, decreta :
Art. L • .Fica o 1\linisferio da Fazenria auf.orizado a emittir apolices da divida publica, interna da União, do valor de
um conto de réis, cada uma, juros de 5 o/o, até a importancia
de 7. 500 :000$, papel, destinadas ao custeio da construccão de
um edificio para a Camara dos Deputados .
. Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 7 de junho de f922, 101• da Independen-

oia e 34° da Republica

EPITACIO PESSOA.

Homero Baptüta:
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DECRETO N. 15.5Ji2

-DE

7

DE JUNHO DE

1922

Concede á $OCiedade anomyma ltlcCall & Co., Lirnited autori:;;ação para (unccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a EOociedade anonyma c.McCaU
;l/1 Co., Limitcdl', cmn séde na cidade de Londres, Inglaterra, o
devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' ooncedida á sc•ciedade anonyma c:McCall
& Co., Limitech autorizaçãc para funccionar na Republica
com os E>..statutos que apresentou o mediante as clausulas que
a este acompanham. assignadas pelo ministro de Estado dos
Ne-gocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas
pela legislação em vi~or,
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1922, 101° da Independencia

c 34" da Republica.

EPITACIO PESSÔA.

J. Pire,s do Ricl.

Clausulas que acompanham o decreto n. t!U5i2, desta data
I
~~ sociedade anonymo. «McCall & Co., Limited) é obrigada
a ter um representante geTal no Brasil, com plenos e illimitados podere:: parf!. tratar e definitivamente resolver as questões que se su::citarem, quer com o Governo, quer com partictdares, podendo ser demandado e receber citação pela companhia.

•

11

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamentB ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida oompanhia reclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para. qualquer reclamação concernente
á execução da.s obras ou serviços a que elles se referem.

III
Fica dependente de tmtorização do Governo qualquer alque a C,()mpanhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funcoionar na Rept;blica si infri~ir esta clausull\,
tera~;ão

;'A.i'Jttos DO PôDER EXECU'l'IVO

.
~ .
Fica entendido que 11. autorização é dada sem prejuízo do
principio .de achar-se a; companhia sujeita âs disposictles de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clammlas para a qual uã.o
esteja comminada pena especial será punida com a multa do
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5:000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da. autorizaç§.o concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as prese-\tes
,..,,
clausulas.
Rio de Janeiro. 7 de junho de 1922. - I. Pires do Rio.
DECRETO N. 15.513 --

DE

7

DE JU~mo DE

1.922

Concede ao Banco Francez e Ital-iano par!l. a America do Su.l
(Banque Française et Italienne pour l' Amm·ique du Sud)
autorização para abril· agencias em ;:} . Manoel, Amparo,
Franca e Itapetín'inga, no E.~ todo de 3. Pnulo, e Rio Neg?'o, ·
no Estado do Paraná,
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Banco Francez e Italiano para a
America do Sul: (Banque Française et ltalienne pour l'Amerique du Sud), Sociedade Anonyma com .~éde em Paris, autorizada a funccionar nesta Republica pelo decreto n. 8.169, do
25 de agosto de 1910, resolv-e autorizar o mesmo banco a abrir
agencias em S. Manoel, Amparo, Franca e Hapetininga, no Estado de S. Pauto, e Rio Negro, no Estado do Paraná.,
Ric- de Janeiro, 7 de junho de 1922, 101" da Independencia e 34° da Repuºlica.
.EPITACIO PESSÔA.

Hor,!Prn Baptista.

:::,

DECRETO N. i5.5tí: --

N,\0 FOI PUBLICA.{)()

DECRETO N. 15.515 ~ Dl'l '7 DE .) l}NHU OI!: 1922
Cr~a u.m consul~do lwnomrio em Raden-Baden, na A.Uemanha
O Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pela lettra a do art. ·i", do
rleereto n. 14.058, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fica creado um f~onsulado honorario ou1
,.Baden-Baden, na Allemanha.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1922, 101 da Indepcndeuci&
e 3-í• da Republica.
EPITACIO PEBSÔA.

Azevedo Marque!.
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DECRETO N. f5.516 -

DECHE'rO N. 15.5171\l/C/'a

11 'ri'Ulll1111tCJ!lU

'

N.\Ó.1'0I Pl 'BLlC,\DO

DB

10

tlu }ÚCOlU

DE .1

HO DB

de ,\ •C!U/.CÜO

HJ:22

.llifÍ/trl'

() Prm;idPnl n ela HPtmlllira dns lt:slad" ~ l'n idm; do Bmsil,

u~ando da a!! t·ilmiç.fío que llw cuiÜPI'I\ o ar . '•N. n ... 1, •!a Cun,;1 i luit;ão , rnsolvn ai! erar, dn aee•kdn eom '" '!'odll wa~•?ns. qun·
a Psf e acnmpan lmm, assignadas pnlo Dr. , oa11 Pand1a Calogm·as, minislt'o dP Estado da Guerm, o 1 ••.;ulanwnfo para a
Escola de Asiat_:iio Militar, appru\·adu por •iet:t·Pfo 11. 14. U1,

de :H tle mart_:o de ·1 920.
Hio LIP Janeiro, 10 de junho de 19:22,
cia e 34° da HcpuJJlica.

1

01" da InilPlJClltleu-

EP!TAt I•!

PBSSÔA.

J alio Pand 'á Oalogcras.

Alterações no regulamento da Escola de Aviação Militar, a que
se refere o decreto n. 15.517, de-ta data
.\r!.. 1° - Substitua-se: 'a J•~::;cola .[, Aviaçf'w Militar,
dii'I'Cfamente :miJnrdinada ao l'~slauo-Maicor· do Exercito (8e,.,·iio dn i\l't'onan!ica1, des! ina-se a preparai' pilo! os aviadot'es,
oiJsl'J'vadores, llH'ranieos e otJerar i os cspcc i;d iH! as para a cou:-,1 t'uct;ãn ,. ropat·o dos aviõns.
Art. :2°, alínea c - 8nhstitua-se: c) 1 111a ou mais companhias de parque de aviação.
Art. 9°- :')ub8litua-se: os officiaPs ~~ aspiran!N; a oJ'fieial do ExPrcile aefivo, fendo nu~nos de 3!1 ;.mws dt~ idade, são
os camlida!ns preferidos; vindo em segUiu 1, nwdiante engajanwnto por cinco annos no aclo da mal "i• mia, nR sargmlt.os,
p:ractuados, soldaflos e reservistas. Dcnlt·c ( ' candidatos; lel'ão
~empre preferencia os solteiros .
. \l'l. 10 f\ub:-;t.itua-:.;n: Podnrão sr · adm itt idos á mafl'ieula, mrdian!t~ o engajamento acima 1 'feril111, os rcser\l>fas·ou praça~.
AI'!. 11 - Su.pprima:-sc: ....... fJtW. rara ""~'' fim, ou\ i I'<Í " commandan t.e da Escola•.
AI'(. J :i S11hstit.ua-se: O,; alllllllln' do etlrHo (](• mrranicn~ n O!J!~rarins especialistas serão, dP prdcrcnria,
esenlliidos ...... .
Ar!. I O f\uhs.tilna-)'le: Os gráOf> •'<•.; ap[l!'nV<'·Çlks dos
alunmos ,;ervirão para a sua r.lassificaçiic rela! iva ''m dnus
~ rt;pos c.HTes.pomlcnf.cs a OJII i mos, ns qu•· ronrplist arem g-r;io
:1, e lmn.~ piln! os. n~ que oh!.iYr·rnm ~d 1·: cnmnrelinmlidos
nnt r·n 2 a ::1. a qual ,:cr;í remettida an E. r,f. E., afim <.In qllll
pnllliead:J Pm Hnlc!im dn Exercito, sirva rw· rPrTutamento do
pcs~oal da a';iar,ão para a!' funcçõe~ que lltc !'fio propria.q ou
for·em creadas no Exercito.
r.eis de 1922 -
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~rt. 30 Substitua-se: Todo o material da EScola ficará a ·cargo do contador almoxarife que nada...........
_
Art. 33 - Substitua-se: Todo o materia,J para os serVIços da Escola será recebido pela commissão prevista no
Regulamento para Administração dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos Militares, devendo fazer parte da mesma o
techuico ou technieos dás secções ou rcpartir;ões a que se destinar o material.
Ar L 35 - Subi'ililua-sc: A Escuta terá:
1 major fiscal;
i cap:tão ajudante;
1 f• tenente secretario;
1 capitão ou f• tenente da arma de engenharia;
2 officiaes contadores (thesourciro c almoxarife);
2 officiaes mcdicos:
1 official pharmaccutico.
Paragrapho unico. Os officiaes da administração da Escola serão nomeados pelo ministro da Guerra, mediante propc.:s!a do Chefe do Estado-Maior do F.xcrcito. para os officiaes
combatentes, e dos respectivos dircclores, para os dos serviços de !laude c intendencia.
Art. 36 - Substitua-se: A Escola terá lambem um es-tado-menor constituído de:
1 sargento ajudante:
2 sargentos auxiliares de Pseripta;
5 sar.gcntos contadores. dos ll'~h!'S um f • c qual.ro 2"", o
doús cabos da administração;
i primeiro sargento archivisla;
2 segundos sargentos para a eserivturacão IPehniea;
1 8egnndo sargento l)ara o scrvir,:n de engenharia;
1 segundo sargento enfcrmcii'o, 2 cabos enfermeiros e
/1 soldados padioleiros;
2 soldados ordertanças. um !lo commaudanle c outro da
st-cre!.aria; 6 soldados auxiliares.
Art. 38 - Subsl.itua-se: Para o serviço da portario. o
a!!~eio da sédc, a .Escola terá um portei:·o, ex-sargento do
Exercito activo, um continuo e 10 serventes, reservistas.
Art. 47, n. 5 - Substitua-se: Lançar no livro respectivo
os termos de exames e lavrar as actas do Conselho de Instrucção.
Art. 47, n. fO - Supprima-sc.
Art. 48 Substitua-se: Aos officiaes contadores incumbem as attribniçõcs que lhes são eonferidas pelos regularnPntos de Administração dos Corpos do Tropa c Estabciccirnentos Militares e do Quadro de Contadores.
Art. 49 - Substitua-se: Ao contador almoxarife ...
Art. 50 - Substitua-se: O serviço de saude da Escola se
farâ do acc?rdo com o estabelecido, no regulamento respcdivo,
para o serviço nos corpos de tropa, cru tudo o que for compativel com o regimen escolar.
Art. 50 - Accrescente-se: § 2. Durante as horas tio
vôo, estará sempre presente um medico da Escola.
Arts. 52, 53 c 54 - Supprimam-so.
Art.. 63 - Substitua-se: O Conselho do Administração
·será constituido do commandante, fiscal, commandante da com.
0
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pg,nhia de parque _de aviaçjio (ou un: dos commandante~, _POr
seis mezes), um mstructor (por sexs mczes) c os offxcxaes
1.
cóntadores.
O Conselho funccionará, de accôrdo com o regu~amento
para Administração dos Corpos de Tropa e EstabelecxmenV)s
Militares.
···· l
Accrcscentar ao art. 67: No caso de desligamento da
Escola antes da· conclusão do curso, por inaptidão ou falta
disciplinar que não acarrete exclusão, o engajamento de que
trata o art. 9" será reduzido a dous annos.
Art. 7 4 e seu paragrapho unico - Substituam-se pe~o
seguinte: Art. 7 4. Os cabos, anspeçadas e soldados, que obtiverem o diploma de aviador militar, serão promovidos a terceiros sargentos pelo commandante da Escola, no dia da entrega dos diplomas: os terceiros e segundos sargentos, a segundos e primeiros, respectivamente. O posto de terceiro sargento é a menor graduação inherente á fnncção de piloto.
Accrescente ao art. 79: A cada novo engajamento por tres
annos, após cinco de serviço, de praças em serviço permanrmto na aviação corresponderá um augmento de 50 o/o nas
diarias fixadas no art. 69.
Art. 81 - Substitua-se: Em quanto durar o contracto
da Missão Franceza de Aviação Militar, n seu chefe será o
dirl:cfor frchnico da Aeronautica do Exercito, competindo-lhe:
1•, exercer a f! funcções de consultor technico da Secção
d(' Aeronautica do Estado-Maior do Exercito;
2". distribuir os cargos do instructores e auxiliares, bem
como as fnncções de inspecção technica dos serviços esprr.iam;, aos officiaes da l\fissão o brasileiros diplomados. segunrlo
(I RPI 1 rl'iterio e respongahilidade, communicando a distribuidi.o ao romnmndante da Escola, por intermedio do director
l!~clmico rla mesma;
3". distribuir os sargentos contractados da Missão ClOmo
inof.nrctorrs mecanicos ou especialistas, auxiliares do director
feclmico da Escola ou dos officiaes instructores francezes, nos
dõffrrentes serviços ou cursos de mecanicos 11 operarios especialii;tacl, commnnicando ao commandante da Escola pela fórma
ac;ma inr!icada;
4". apresentar annualmente ao chefe do Estado-Maior do
Exercito um relatorio rle todas as observaçeõs feitas na Esco!a, Parques e Esquadrilhas, que interessem á Aviação Milit.ar
c propor tudo o que lhe pareça conveniente ao seu desenvolvimento o aperfeiçoamento.
. Accrescente-se ao art. 81: Durante o mesmo período, o
<lll'cctor trchmco da Escola será o sub-chefe da l\fissão subortlimuio dir·rrtamente ao chefe da mesma.
'
Art. R6 -- Substitua-se: Os programm:u; ele qu c trata o
ar·f.. 4" clrvem ser acompanhados de parceeJ' cxplieativo do din·ef.ol' technico da Escola.
1\rL R? !3r~bstitua-sc_: A commissão rio que trata o;td. 16 srra prmnrllCla pelo d1rector frchnico ria :Escola e proposta pelo chefe ela Missão Franccza do Aviaç-ão Militar, emquanto ...
Rio do Janeiro, 10 do junho
Cnloacras.

de

Hl22. -

João Pandiá
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DECRE11L) N. 15.518- DE 13 DE JUNHO DE 1922

Estabelece 1ncili!las que p1'ecisam a 7'csponsabilitlade pelo des~
'
?Jio li r~ ?llCI'r·r1dm·ias eontirlas em volumes de se mbarcodos
com indícios tlc w·J~m./)(1/ncntn on violaçüu
U J'rr·~idPnlr\ da Ri\puhlica dos E;;Larl•ls Unidm·; do Br2sil:
Considrt·antlo qrte, vara Jwm a•r·aulehn· os interess1's da
Fazenda Pnblira ~ os da~ i\Oillfl:tllhias on ,;utpt'I'Mt~ de navc;.:w:ií•,, !1elll ·r·nlllo ns elas ••utprezas ''li testados que exploram
~r!rvir:os dr\ portns, no qui' PIILl'.JHk eolll a c\Pscarga dr volu!ll('S
enm' imlieios dr• -y iolação, lia nPcessidadn de Pslabc!l'cer medidas que, de pai' enm as ael ualnH•ntn I'Xr>eut actas, definam o
prrf'isl•t:n' 'l'Olll Pxaetidfw a responsabilida<Jr\ pelo extravio do
mercadoria~ cmt!.itlas em taes voiumr•s;
ConsiJPrando que as rtrn·mas prrscriplas para esse fim,
pela ·Consolidaçfin das Leis das Alfandegas e pelos n•gula.rnenl.os das comvanhim; tle portos, se tet•m revelado insufficientes,
sueccdcmlo, não raro, serem injustamente responsabilizado~
os cnmmandant.es do vapores por taes subtrações, attribuitlas
ao pessoal de bordo;
Decreta.:
Arl. 1.0 Para que os commanrlanLPs de navios ~wjam i.'I'R~
ponsaveis pdo desvio rlP mrrcadorias ~~onLitlas e111 \olumeg
desnm:ttarcados rom indieios rk arrombamr•nt.n ou Yiolar,fio, ó
indi~pr•nsavnl a estricta. nbsenaneia
d:~s
regms prescriplaf!
rwste dPcreto.
c\rt.. ?." Toda yrz !(UI' os Ynlunll''-'· 110 :~elo da dm;carga,
se mr•strarem com indícios de violat;ão, qul'hrados, repregadm; 011 'l)e quaii[Uel' fÓI'lllU dall\llificatlns, di'Vl'l'iíO, ~r·tn [H'O.illiZH dus nwtlidas rPrommendadas nos arls. :nn. JK:l e ouL1·os da
Con::;o!iJar,ão tia,_, Leis das Alfand.,gas, set· cinlaüos c lacrado;;,
com apposiçiio do sinetc da Alfamkg·a, em presenr,a do commandante do navio, ou ·seu )Pgitimo re.prr>~~~ntanlf', e do guarda enearr1•gado flr assistir :'t rlr>scarga.
Art. J." No caso do commandante da Pmlmrcação, por si
nu por prr1pnstn seu, niin assi.~Lir JiUpositadaJnt'l'ntr: ás forma~
lidarlr•s Pslallr>lr·r·itlas nu art.igo anl••ePdl'lil.l'. ou ao Javramento
rl•1 IPI'ittO a qut• >'f' rdt•re o at'L. J/!l ria Consnlidat:iío, far-s!!!Ja IIH\Ill;iio dt•>'sa cit•rtunslant:ia 110 ttl<'.'illlll tr•nno.
Art•. · \." l\'fio JHlrl<'i'iín st•J' rr•.ePllddas ao mPsnrn arma;zem
mnn~adot.·ias Ílllllill'iaclas rlo p,.;[.rangl'il'o r· llll'l'!'adorias de lJl'U~
dur·r_:fi~> 11:winnal u:J na\·pg·ada;; l'"t' cahol:tP'I'III.
.\1'1. ::i." "\ ,.:ahida 1k qualquPr volunw ou mcl'r'.aderia, de
origPm t•strang<'ira, rPr~o!llida ans anJHazl'll:; d~s enmpanhia~
ou all'attrl!·gas. ~rí SI' pffr•duar:í l'Jll prpsr•n•:a do 1:nnfen·nlr1 do
l'P~pPrliYo ,,jpspa::l1n.
Al't. (j," c\s poria/,; l'Xirl'llas 1l"s l'l'f<'rid.o.~ arH\:lZPH'> ]JerntatH'!'!'J'ãO fr•eharlas semp L't'
ltfio r•-;1 Í\t~t'L'Il 1 J•l'P"I'Ill t1i:i u~
l'lll\ 1·,.1·r•nlPs da rllfandrga.
Art. i." Jtpyogatn-sr ns dispo~i1:ií••s ''ill wunlrario.

IJ''"

lli11 rll' .JnnPiro, 1:~ d1~ junho d" 1\1·!-.', HHo dn Jnr.lrpenP ~H" ria Hl'publica.
f; PITA! :lO 'PESSÔA.

d!'neia

Jlomcl'o Baptista.
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DECRETO N. 15.51\l-

DE

13

DB .ruNHO DE

Hl:?'.?

Abre ao Ministcrio da Justiça e l\'c(focios Interiores o credito
de 6. 000:000$ c auforizn o da Fa~rmda a r~mitt ir apoliccs
da Divida Publica interna até a imporlancia nccessaria
pam ru.~tem· em m.oPrla em·1·cntc as rlespl'sas de cmMtrnr''-'•in ti,• 111/t erli(icio }lfl.l'fl 11 Ülillfii'H tlus 1Jr'll1tfllllOs

O l'rrsidrmtn da Rcpuhlica dos I~stados Unidos .do Brasil,
nsando ria aulorizaeão contida no <lNTeto ll'gi~lal ivo lllltnPÍ'<)
\.::H 1-,\. dP 1; d<~ dezembro do annn pr11:,imo passado ..d,·<·rPta:
.\ri. t ." <Fiea ahPrlo ao <i\Iinislerio da .Jus! i(;a r Nrgocio~
Tnt.Priot'Ps o crrdilo rlr 6.000:0008 r autorizado <l da l<'azrncla
a r•tnitlir apoli,ces da Divida Publiea Interna da União. do Ya-.

l<ll' nominal dP um eonto dr. réis, rada uma, juros dr :i 'ir ao
armo. afl; o maximo neccssario, para, convnrtidas <'lll moeda
corrPntP. atl.ingir áquclla imporfa111~ia, rlcst.in<1da a r·usff'a!' a'\
rlP~fW7.as rir eonsfrnc(:ão dr um rdificin para a CanHu·a do~
DPputado!l.
~~i~,,,i -~:

Art. '!." Fica sem effeito o decreto n. 1:;. 51.1. <In 7 do
r•nrrrn!r, pu h !irado no Dia do O({icial de 11, t'f'Yilgarh:tf; a.~ di s~
JHlsir;iies em contrario ..
Rio r! r .Janf'iro, 13 de jnnho r! R I 9::?:?, 1Ol" .rl:l Tnrlf'prn~
denria r :H• da Repuhlka..
EPJTACIO PER Ri) I.

Homero Ropfistn.
Joaquim Fc1'1'r'ÍI'fl ChoPes.

DEGitl!:TO N. 1ri.520-DE 13 DE

,HJN!IO

DE 1!12'.?

n o1'f.'OJIIC11lo, ?lll imprwltnu·iu 1[,• $8J.'l.!if2 (oitocentos
tres mi7 flli.inheu.lns ~~ rlnzt• i/ulfm·s), 1·Ns
10/:ii/ f.$iiOIJ (cento c sek contos fJ!Ô11lienlos r· 011~,. mJ7 •'
quinhentos n:i:;), onm, c /(jf :Ofi/.$900 (cento e S1'ssenta
c qnall·o tontos cinr·or·nta e sete mil c 110/'l't:r'!ltos 'l'l:is),
1:wcria Jlfl}lf'l, JillNt acqnisicrio de 17 (r/e::.esetc) lor·omoli-

,\ii111'0I'a

e

·vinte

1'11s

nliia

rleslinadas ôs cstmrlas 1k j'ITI'u m·J't'llfilllills
Faroviaria J~slP /lJ·asilr>iJ·o

rí {.'nJII]lff-

o PrPsidr•nln da Rnrmblica dos 1<::-Jiados Fnidos <lo nrasil,
'atlf'ndf'nth) :.to que t•cqu<'l'en a Companhia FPI'I'OYiat·ia :E'ste
Brasiki l'll. a t't'<'rulafaria da,; E si radas dP FPnr) l•'<•iiPmns dos
E~!nct;'~~ ria Jtah~a. f..prg;ipe f' If:Orli~ de .Minas <:r•raPs. ". trndo
t-tnt vr·,u.t ao; mtorma(lons p!'!'Sladas pP!a ln~;J'I'i'torta t•etlcml
da." l~~L1 ar 1as. dcr,rcla:
c\l'l. 1." P:l.!'il a arqnisir·ão rla.s 17 (df'ZI\Wir•) lnromofiyas.
j:í a!lhll'izarfa• ~ll'lo~ aviso~ n'.;. GO:l "li02, dP 20 dr\ ago:;lo r !l de

c H!l!EI:l" f' 12GIEI:1'. l'<''~Jlr\eli''::lllll'lltf' de
rJ,.. ,gcLrmlll'n <~ 2'• dr ontnhJ'n dr• l!l:?l. d<l ~linisll'rio da Yin('fín " Obra.s l'llhlica.s. fil'a appl'o\·arlo, dn nrT<\nlo r'<llll o di."pu~lo 1111 § 1" da c'.ansula '<ti do r:onLl·a,·fo l'<';;nllanl<• do rlt~
Rcif'JJthro rh• 1!1'.:'0,

~!l

rrr•ln n. I í .r)(j~. dn ·IH 1!1' f<'\.f'l'Piro d<' ·1\l'.:'!'. o orr·anH'!lio (jll!l
l'<lJ<I <'"-l<' l1:1ixa, l'l~ht·il'adn (lPlo rlirel'lot' [:<'1':11 d,.· l•:xp<·dii'l\l<·
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da Secretaria de Estado do Minis.terio da Viação e Obras Publicas, no valor de $ 823.512 (oitocentos e vinte e tres mil
, quinhentos e doze dollars), inclusivo fiscalização e recebimento na fabrica.
Paragrapho unico. As despeza.s com acquisição desse material sezão computadas á vista das factnras, competentemente visadas das fabricas fornecedoras,não vodrndo exceder, em
caso algum, o orçameno ora approvado, e serão convertidas
em moeda nacional, na conformidade do dispostfr no mencionado paragrapho da clausula 46, ]}ara o respectivo pagamento em
apolices ao par, juros de 5 o/o, papel, ou em moeda corrente,
de accôrdo ainda com a referida clausula 46.
Art. 2.• Serão pagas em moeda correnfc (papel) as despezas complementares proprias de direitos adu-aneiros, taxa do
porto da Bahia,capatazias, montagem, etc., estimadas pela Inspectoria Federal das Estradas em 107 :511$500 (cento e sete
contos quinhentos o onze mil o quinhentos réis), moeda nacional, ouro, e 164:057$900 (cento c sPssenta o quatro contos
cincoenta e Sfll o mil o novecentos réis), papel, rlospezas estas
que serão, na fórma do supracitado § !t" da elnusula 4G do
contract.o, accrcscidas das de que trata o art. 1o, propriamente relativas ao custo do material no c~.lrnngeiro.
Rio de Janolro, 1~ de ,innho do 19?,':', 1 O1" da Illlicpcndencià e 34" da Hepuhlien.
EPI'l'ACIO PESSÔ,\.

J. I' ires do Rio.

DECRETO N. 15.521-

DE

13

DE JUNHO DE

1922:

Manda addicionar a importancia de 681$672 (seiscentos c oitenta e um mil seiscentos e setenta c dois réis) aos oi'Çamentos das novas ínstallaçõcs a se1·em cvnstrnidas cn~
Conceição da Peíra, para os serviços da rêdc de viação
fe1•rea federal da Bahia, c p1'01'0{Ja o pmzo fixado para
conclusão das obms de consll'llcçao das mesmas instrrlltições

i

O Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brasil,
a~te~dendo. em parte, ao <!Ue requere11 a Companhia Ferroviarm Este Brasileiro1 arreudalaria das Estradas de Ferro Federaes dos Estados aa Bahia. Sergipe e do Nor. le de l\linas ·
Geraes, e tendo em vista as inforrnarõ~!" da Im;pecforia F'ederp.J das Estradas, decreta:
·
Art. 1.0 Fica addieionada aos orçamentos approvados pelo
~rt. 2~ do decreto n . .J5.0i9, de 28 de outubro de f921. a
Jmportancfa de 681$672 (!eiscen,tos e oitenta e um mil seisce!ltos e Retenta e dous réis). eorresprmrJente ao transporte de
trilhos para as novas insta!lações a serem eonstrnidas em
Conceição da Feira, para os serviços da Ft'lde de viação ferrea
federal da Bahia; ficando, Msim. fixados· aquelles orçamentos em sc!Pnta e sete mil quinhPnfos c einC',oenla francos franrrzes (frs- 77 _fí50,00), S!1ÍS mil spf rcPnl o,~ rc s~elenl.a e um d.ollars c ee~sentn ePntavos ($ 6.i7l.601 r• dl!Zenlos o nove conto,;
OitPnla e lrPs mil qualrocento.~ e q11ntn!'Ze r• ~ís (~0\):083$411).

:m
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Ar-t. 2." O prazo fixado no art. í" do rilado decreto, para
ria,; nowts; insln1laçõe:=;,
fica prorogar\n por seis (6) mrr.P!'I, a cnnlat· da rlnla Pm qne
Jni publicaria oste decreto.
Rio rle Janeiro, 13 de ,junho rir 1!)'2:?. 1011" ria Inrlrpenrlrnrl;l o :;rio da Rcpuhlica..
r.1.nrln,.ãn 1las obras de cons\.rneçãn

EPITACIO 'PEASÔA.

J. Pil·es elo Rio.

DEC-RETO N. 15. 522- DF. 13

DF. .T{l~TTO DE

1922

A ppmva. o projecto e respectivrJ orçamento C.e illnminação
rios annoze!ls e dos t1·echns de c!Ít>s em I ra(eao do porto
,

tia Bahia

O Presiucntp da Repnblira dos Estado~ Unidos do
Hrasil, altendendo ao que requereu a Companhia Ces~iona
ria das Docas do Porto da Bahia c de con1onnidadc com a
rlan~ula n•, let.tra c, das que baixaram com o drcreln numrrn H. 417, de lu de on tubro de 1!120, deci'cla:
Artigo llllÍCo. Fica approvado o projecto,e respectivo orçamento, na importancia {!e dezenove contos duzentos c setenta c dons mil rNs (1!) :272*), ouro, de illuminação electri·
ra do;; armazcns e dos trechos de cács em trafego do porto
tia Bahia, o qual com este baixa, devidamrnte rubricado pelo
director geral de Contabilidade, interino, da Srr.·retm·ü\ de
]'~c;tado da Viação c Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1922. 101 o da Indepen.
t1rncia c ;H• da Hrpuhlica.
EPI'l'AGIO

PF.SAÔA •

.T. Pil'l'.~ do Rio.

DECRETO N. Hí.523A}IJii'01'n o

DF.~~ DE .lUNHil DE

192:?

reaHlamento pam os insrwcçiif's do 1\.l'i'l'dlu

O PrPsident.e da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Con-

ll~anllo

sl.iluição. resolve approvar o regulamento para as· inspeeções
do Exercito, {]lte com cstp, baixa, assignado prlo Dr. João Pandi:í Calogcras, ministro de Esiadn da Guerra.
Rio de Janeiro, H de junho de 1!)22, tnt• da TndPpendenr.irt e :H• 1la RPpubliea.
EPI'l'ACIO FEAslh.

Joti" Pnntlití ('olutt''ras.

PÓ PODER
:EXECUTIVO
..~" ÁCTOS
-:
. '
'
' .
~

DEÓRÊTb' N;:~.15.524.!...; DE H'

DE JUNHO DE 1922
I
. .
1
!" D1Hi ~0' regulfi!mento ··pata
m'Tecadaç_ão e fiscalizaÇão .do
/1.'mposto sobre os vales para acquisiçdo de br•indes
.. ·f~

~

a

O .Prrsidentc da Rrpuhliea rios Estados lfnidnf; do Brasil,
usando da a!trihnit_:ão qur llw confrrr o art. !18, n. 1, da
Con;:;f.it.uit.:ão J•'edPJ'al. resolve approvar o r.e!!lilamenlo que r1
rsi.B acom1•anha, •p.ara a arreeadar.:ão e fiscalizatão rio in1pn~tu
sobre os valrs para arquisição de brindes de> que trata o artigo 21 da !Pi n. 4. HO, dP :l'J dr drzcmbr0 dr 1 \!31, n qual Yan
assirrnado pelo ministro de Estado dos Negocios da Fazenda.
hin de Janeiro, 14 de junho de 1922, 101• da Indepen~
denem e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
Homer·o Baptista.

Regulamento para a fiscalização e cobrança do imp.:u~to dos
.·.vales para acquisição de brindes a que se refere o decreto
· n. f5. 524, desta data.
D,\ INCIDF.NCIA

uo

Art. 1. o O imposto rlc que trata o art.. 21 da lei n. -i.·HO,
31 de dezembro de iH?!, incide Robre os vales para acqu i-

·sição de brindes rlistribuidos rwlps Jabricantrs o negociantes,
,' .rrtwr. venham presos aoR enYnlncros dos productos, qnm· dent~o dos cnvolucros llu .pelo.~ mesmos eonRI.it.uidos, em fôrma
de· coupons. rotulas ou da qualquer nutra ec;peeie, t.list.rihu iàos direetamente ou indirect.amcntl', por. meio dr sorteios ou
·premias, destinados a resgate em dinheiro ou a troco de objectos de qualquer espeeie.
DO

IMPOSTO

· Art. 2. o O imp'psto recahe sobre o!'1 val11s rlr qufl t.rafa ~
.art·. 1o, á razão de $030 por unidade.
DO

REGISTRO

Art. . 3. OB indnstriaes c nogociantes que dist.rihuirem
brindes em dinheiro ou objecto:>~ e o;;, varegistas que fizrrrm
commercio tco;nopra ou vrnda) dos vales, operando por qualquer fórma, par conta prnpria nu de I orceirn, deverão t r r
S()U~ nomes individ.uaes, firmas nn companhias devidamrnto
registrados na ropartição arr()cadadora local, não estando obrigados a esse registro os que apenas commerciam com os productoR acompanhados de vales.
Art. 4. o O registro é constitu ido de um certificado ou
pat.ento. expedido pela repartição fiRcal a cujo cargo estivrr
a fiscalir.a~:.ão do eRtabelrrimento, c sua enncesRão srrá obt:da
metlianlo o pagamento de um emolumento de riOO~OOO.
0
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, Art. 5. • O registro será valido <).entro do anno em que for
conce,dido. ·
·
'h'~

'j

'I'

~.r :':1,/'-'~,·;~i~c; :

·~·!

.-

+,•

":

"

. Art. 6.• O twazn para o pagamento do rr-g1stro será:
a) antr;:; rio inicio, para os c:uc pretcndm~cm distribuir
brindrs llitl' meio de valrs on Pxcrcer o cmnmet·cio dos uih.~·
vali•,·; '
l1) di' 1 r]i~ janr.iro ai<; 31 dtl mr.~mo mcz, para llS que tii rrem de renovar as rrspcctivas patentes.
Art. 'i , Pai·a a ohtPncão do regisl r o. os inlf'rcssados aprcsrntarão á estação fiscal compf'lentc unm guia oeganizada
eonforme o modelo I, na qual dPclararão o seu nome ou firma. o local do estabelecimPnto, a especie do vale e a fórma de
distribuição do hrindr, hem como si sr, trata dn emissor ou
de commPrciantr de vales.
Art. s.• Desde que o estabelecimento esteja nas condições
dn ser registrado, a repaetição arrecadadora fornecerá ao intrrrssado a patente de aerôrdo com o modelo II.
Art. !J.• A transferrncia de registro por acquisição do eslabelccimcnto ou á allerac,:ão dP firma deverá ser requerida,
ptJin>i novos proprietarios, ú estação fiscal competente. dentro
do prazo de 60 dias, instruido o pedido com a 1patente lle reg-istro da antiga firma e os documentos comprobatorios do aliegado, sob prna dr não srr considerada rrgislrada a firma sur.0

et:~<;nra.

f

.-\l't. :lO. A mudanca de local do estabelecimento dcvcrJ.
sr1' cnmmunicada á estação fiscal competente, dentro de Hi
dias, por mrio de rcqurrimento acompanhado da rrsprctiva
patente de l'f)gislro, ROh 11cna rlc nãn ser cnnsidcmdo rcgisti·ado
o nstahrlecimcnto.
§ J.• Para que seja valido o registro do estabelecimento, é
;,ect·~sario que sr. verifirgw a mudança enm touas as mercadl)rias c nl<'n~ilios do dito estabelecimento.
§ 2." No caso de mudança para localidade sujeita a repat't:t.'?,rJ diffcrrnte da conccssora do registro, deverú o interessado
solicitar uma guia, conforme o modelo IJI, que sPrvirú pará
instruir 'lfm requerimenf.o. dr. t.ransfercncia dr rrgistro, á \'cpartição daquella localidade.
Art. H. As transfercncias de registro r\ mudanc:a de local, depois de autorizadas, serão averbadas na.o; respectivas,
patPntcs h annntadas no livro de que traia o art. 1il.
Art. 12. A patente de rrgistro ficará sem rffeilo:·
n) quando 'nãn tiver sido. pedida em nome do verdadeil'Q
pr·n[;rictario do 11stabrlecimento;
b; quando o estabclPcimento houwr si elo adquirido ém
leilão nu hasta publica.
Art, 13. E' considerado contravenrão registt'ar estabel~
cimenl0 não existente.
Art. 14. As patentrs de registro serão rxhibidas aos af.l.'enles. dCJ fisco, sem1pre que fnrem reclamadas.
-
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~',;i~~Ar' •.:Hã·; ·AS êS~Cõe~ arrecadádoras, incumbidas da conet!~ão

dó registro, terão um livro organizado de accôrdo com

.~f';múdelo IV, no qual farão o cadastro geral dos eslabeleoimen-

'f..Q.s regislrado!i e averbaHlo, do conformidade com o art.· 11,

aí: ~Ueraçõe~ ocoorridas.

·

D.\S ESTAMPILHAS

Art. 16. As estampilhas para os vales serão rectangulare-;,
de pequeno formato, com característicos especiaes.
Art. 17. Compete á Direetoria da Receita Publica indicar
:1 formato, a cór das estampilhas e suas taxas.
· , ·.Art. 18. O preparo e o deposito geral das estampilhas serão na Casa da Moeda.
Art. 19. Para a cobrança do imposto, as estampilhas seriio vendidas pelas repartiç:ões orrecadadoras, nas respectivas

:mnas.

Art. 20. As repartições encarregadas da venda e supprimento das estampilhas reqnisitarão o fornecimento nece~
l:lar·io:
a) a Recebedoria do Dislricto Federal, as Delegacias Fiscaes e as estações arrP-cadadoras do Estado do Rio de Janeiro,
á Casa da Moeda;
·
b) as estações arrecadadoras dos outros Estados, :í.s delegacias fiscaes, excepto as mesas de renda'! alfandegadas, que
:se fornecerão por intermedio das rPpartições a que eRtiverem
eubordinadas.
Paragrapho unico. A Directoria da Receita Publica <:uperintenderá todo o serviço de fornecimento de estampilhas,
podendo não só determinar, conforme as exigencias da .arrecadação, o fornecimento directo a qualquer repartição do~ Estados, como autorizar a requisição directa das estampilhas ou.
einda, ordenar a remessa a qualquer repartição, quando se tornar · necessario ao servico, mediante as instrucções conve.nientes.
Art. 21. As estlunpilhas serão vendidas aos fabricantes,
indugtriaes ou negociante!! registrador. que distribuem brindes
'].lO r meio do vales e a acquisicão das estampilhas será feita
··mediantfl guia do modelo V.
.
Art. 22. Ninguem poderá vender ou ceder por qualquer
)'órma as estampilhas adJiuiridas, salvo quando se tratar de
VP-nda ou transferencia de estabelecimento commercial ou in.dustrial.
·
Art. 23. Não é permittida a compra de estampilhas sinão
nos caso!:l previstos neste regulamento, 1perdendo os possnidol'es, indrpendente da multa applicave:, o direito :í.quellas cuja
procedtmria legal não for justificada.
,
Art. 2ft. Constitue contravenção a posse ou o ·emprego de
estampilhas usadas. ext.rahidas ou aprovcitartas dos valrs j:i
ou a ind:1 não distribuídos.
·
Art. 25. Constittw conlravcncíí.n, inrtependente da acção
crlmit:~r,l qne no eaflo coubP-r, vrnder·, comprar. rmprPiar
on
['osgmr, soltas nu applicadaH, es!amv1lhas falsas.

. iCTÓS.·DO i>oDM 'l!lX.ECUTIVO
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ESTAMPILHAMENTO E DA INUTILIZAÇÃo DAS ESTAMPILHAS

Art. 26. O estampilhamento dos vales compete ao emissor;' .
Parag:apho unico. Não é permittido que os valem sejam
rntreg;_.es ».o comprador da mercadaria, dentro do estabelecimente- emi&sor, sem que estejam eatampilhados, ou que dos
ditos Q,;tabelecimentos ~aiam vales que tambem não estejam
estampilhados, salvo a hypothese prévista no art. 27, paragr&pho uni co.
Art. 27. As estampilhas serão applicadas por meio de
gomma em qualquer parte do vale, quer seja o vale consti! ui do pelo envolucro da mercadoria ou ao mesmo envolucro
osteja proso~ ou, ainda, neHe contido, quer seja constituído
por b;lhetes de caixas registradoras, por bilhetes ou coupons
de en~rada em estabelecimentos de diversões, ou outros quaesquer que se lhes assemelhem.
Pnragrapho unico. Nos· vales impressos nos jornaes, as
e;:;tan~pilhas serão colládas em livro apropriado, de que trata
•1 art. :H, paragrapho unico.
Art. 28. Consideram-se não cstampilhados os vales
qne fnrem applicadas estampilhas:

a

não inutilizadas de accôrdo com o art. 29;
que tiverem emendas, razura'3 ou borrões.
Ar!. 29. A in utilização da estampilha será feita pelo
miflsür,' sem emenda, razura ou borrão, declarando-se o nome
ou firma d'"l emissor e o numero e a data da emissão, da
fórma que parte· dos dizeres fique sobre a estampilha e
parte sobre o vale, podendo a inutilização ser feita por meio
rle carimbo.
;. · .. ,i
Pnragrapho uni co. A inutilizaç.ão da estampilha se effe~tnarfi logo após o estampilhamento do vale.
a)

l1)

DA EMISSÃO E DA ESCRIPTURAÇÃO DOI'\ VÂLES

Art. 30. Os vales serão emitidos pelos fabrir.nntes, ine negociantes que distribuem brindes.
Art.. 31. O emissor de vales terá um livro. rubricado e
anthe1d icado na respectiva repartição arrecadadora, no qual
'ará, ctiseriminadamente. a competente escriptnração dos
Yales, eomo das e.;tampilhas, de accôrdo com o modelo VI.
Pilragrapho unico. No llaso de que trata o art. 27, pa- ,
:ragrapho unico, a administração do jornal t.erá um livro,
rubricado e authenticado pela repartição competente (modelo
YTI) no qual annotará, diariament'l, a quantidade de .fornaes
vrmdid0s na vespera e collará, em seguida a f'Sse assentamento as estampilhas connsponden!.cs an valor rlo impm:;lo
llrvid'J. inntilhando-as na fórma do disposto no art. 20.
Art. 32. L<\ escri·plur!l!Ção Rerá feita diariamPnte.
A1 t. "13. AUi o t rrccirn dia 11 til de cada mr:r. ser:í encerraria a P~rripturação do mez anterior, puxadas as Rommas e
llalaner:r~dns os saldos de estampilhas c stocT•s de valr;;.
r!nst.ri·H~'l

?8_0'

ACTOS DO.
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.~. DÀ ÍHRÊi:lçÃtflf ~lSC.\LlZAç.X (\
-"(I

<f!ot''

:.1A.rt: 34. A direccão do .serviço incumbe, em gara1, a Vl-

:~reO"tói·ia da Receita Publica· e ·sua fiscalização compete:
:. ; a) m Capital, Federal, {t Recebcdoria do Districto Fecleral;
·
b, no Esf alio do Rio de Janeir.), ás respectivas repartif i(.'ões· ntTccadadoras, snh a immerlia'"a rlirecção ria Directnria
;la neceit a Publica;
r) --nos outros Es!a.rlos, ás delegacias fiscaes, em todo
o
J•lstado, P ás repartições arrecadadora5, nos limitei" de suas
jurisdiccões.
Art. 35. IN fiscaHzação será feita não só pelos chefes tias
ropartJçõe!'l referidas no arf . 34, como, especia)mente, por,
agentes fi!:'caes do imposto de consumo (nos limites de suas
ilecções ou circumscripções) ou por tunccionarios de Fazenda
clcsigna~los especialmente para esse fim.
Art. 36. Os funccionarios encarregados da fiscalização pPderão penetrar nos estabelecimentos emissores üe vales, nos
em que se commerda com vales ou com pr••duclm; acompaI•hados de vales, a qualquer hora do dia ou da noite, desde quo
tacs estabelecimentos estejam funccionando.
Art. 37. Aos ditos funccionarios fiscaes incumbe:
·1) velar pelã completa exceur;:ão deste regulamento, vis!lando eom frcqurncia os estabelecimento;;, quer os quo cmittcm vales. quer os que commorciam com os ditos vales ·e quct·
,os que commereiam com os productos acompanhados do vales, examinando as suas dependencias, como armarios, caixas
o moveis;
l
. b) ~pprehender, mediante auto, os ·vale;; rm contrnvencão
a estf'l regulamento;
c) d:u conhecimento á rcp:1r!.iç1í.n, rm exposi(:ão escripta.
tios contribuintes cujas patcnff's hnuvcrnm incidido nas dis,.ptosiçõcs do art. 12, afim d•e serem as ditas patentrs dcclara.dns sem effcito:
· . , d) lavrar áuto contra o contribuinte não regbtmd";
, · (') visa:·, depois dr ff!i!a a necessaria verificação:
~·
.1 •, as guias de compra do cstarr.pilhas em poder dos coo'trtlmintcs;
"
.
' 2•, as patentes de re~istro;
3•, a eseripta. especial do eslabr!lecimcnto;
_
f) lançar afé o ultimo dia ur cada mez, no livro de quo
trata o artigo 6·L n movimento, dn rnez an!Prior, dos e~l.ahc
,lccímenlos sujeitos tí -escripta especial, justificando a~ .delllnga:: on prazo. quando por motivo· de f<m:a maior:
q.J amwlar no"~ livro<; ~e CRcripLa e~pecial ós dr!spachos
relahvo:::, ás alt.erar:oe::: rle f1rma on dr! local dos rospcct ivo,;
m;f.abrlocunrntos:
h 1 organizar, em I ivro proprio. na repartirão o radaS~tr(l
do;; estabelecimentos registrados. ·
. · '
·
Art. 38 .. Os qt~e desacatarem, por qualquer maneira, o,;
·
empregados mcumb1dos da fiscalização no exercício de sua.<;
f~mccõe~. e os .qne, por qualquer• meio impt>dlrem a cffr,ctiVldade do serviço fiscal, serão pnnidos .na fôrma do Cocligo
Ptmal, para o que o emprr!~arlo offendidn lavra1·á o r>ompc!cnte
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1m lo, de desacalo 1 acompanl}ado do rói das testcniunhas, o qual

remetlido, pela reparh~ã?, ao procuradO!' da. Hepubho~ ...
Paragrapho unico. VenfiCada qualquer das hypothcses
nwncion!ldas neste !lfligo, o empregado p~derá pr:cf1der o offcuf'or ou infractor e solicitar, para esse ftm, aux1lrO da forca
pul;lica ou das uutoridade:-3 policiacs.

110cra

DA CONTRA \'ENÇi\0

;\rt. 2!L Os vales 6ffi contravenção ás disposições des~a
l't'[!ttlanwnto serão apprehendidos e apresentados á rPparttt,:fiu arrecadadora local.
ParagraJ;ho unico. O apprehcnsor poderá deixar os valeB'
ouc .i(~ estiverem appensos aos produetos, em poder de um
<lepositario, que poderá ser o proprio infractor, rlesdn 9nc o
depositaria assigne termo em que fique resguardado o mtcre~S'L' do fisco. Mesmo nesse caso o apprehensor fará acompanhar ao auto, além do termo de deposito, specimcns elos vales
avprchcndidos.
Art. 40. Os vales apprehenrlidos poderão ser restituídos,
tnrdianle termo e a requerimento. da parte, depois de satisf,~ilo o pagamento do impostó, desde que não se trate de estampilhas falsas, servidas ou inutilizadas. sem observancia
dm> prccf'itofl regulamentares. Em qualquer hypnthrRB serão
c•mservarlos os specimens ncces:;arios ao estabelecimento do
processo.
Art. H. Considera-se contravenção todo e qual<]uer aclo
llllllivel do pres·ente regulamento.
Art. 42. ,\s contravenções Rerão apuradas mPdiant c proc<·.~c;o admini;;;trativo, que tená por base o auh1.
Art. 43. O auto, base do processo administrativo. deverá
spr lavrado com a precisa clareza, nãn conter PntpeJ in lias, razuras, Pmendas ou borrões, r!:latar minuciosamentP a occurn•rteia da conlt·avmJcão, JllPncionar o local, o dia c a hora da
lnYratura, bem como o nome ou firma do ]lropril'!ario rio cstahrlccimcnto em que for verificada a falta, as testemunhas
l"í houver, c tudo mais que ()Ccorrer na occasião e possa csrlarcc()r o processo.
§ 1. As incorrccções ou omis~ões do auto não acarrctal'iin a nnll idade do procc~so, quando drsf.c constarnm cl~·mcn
tu" snfficientes para determinar, com seguran~,;a a infmcdín
<' c infraetor.
'
•
~ 2." Dos exames feitos postcriormenf c á lavratura do
a;ilo. para elucidação do processo ou F-i no corr"Cr desf.e for
VPI'ificado, ()fll exame f dto na escrípta dn esf ahclecimrnto nu
por nutra qualquer díligcncia, que, além ria falta anluant e
!Jom·e f!llalqncr nutra ou sonegação de valrs rio pagoamcnf.o d~
JlllfJO~fo, lavrar--se-hão os termos que serão reunidos ao mesmo processo.
Art. H. Os autM c os termos rlevem ser suhmrtl.idns á
a,:,ignalnra <:In~ autuado::;, ou seus reprrsrntantc~. ou rlas pcs~n~s que assJ~I!rern t\ lavratura do auto ou do termo, não impltra.nd2 a assignatura .. que poderá ser lançada, sob protesto,
r,onfJssao da falta argmda, assim como a recusa não aggravará ·
a mesma falta.
0

A.CTOt:!.. no ~m ·ttxEcuTrvo .
. . 'Paragrapho unico. Si· o infractor ou seu representante
o auto ou o termo, . ou si est•~s. por
não puderem ser ass1gnados pelo mes:nlO., nrfractor ou seu repres~ntante, far-se-ha, nes':lcs actos,
menção dessa circumstancia e do motivo.
Art. 45. O auto deverá ser lavrado no proprio local em
que for. verificada a infracção, salvo circumstancias imprevistas, as quaes deverão ser JUinuciosamente relatada~ no dito
auto •.
~eeqsar,se ·a assigna.J;',·
,.:qu~lquer outro motivo,

DA DEFESA

. Art. 46. A todos os autuados cabe direito de defe.'la, para
r)s meios legaes .
. , § 1." O prazo para a sua apresentação ser(~ uc 20 dias
úteis e a intimação para esse. fim deverá ser feita:
a) pelo autuante, quando o auto fôr lavrado na presí.mça
do autuado ou de seu representante, para o que •1 autuante
deixará, em poder do autuado úu de quem o representar, uma
intimação escripta, conf0rme o modelo VIII;
b) pela repartição, quando não se der a hypnthc;;c .prevista na lettra a ou quando o autuado não tiver assignado o
auto, ainda que, neste caso, tenha sido intimado '{lel•J autuanb,
devendo B intimação feita pela repartição ser cscripta üU
verbal, mas certificada com o «scientcn do interes;;adc, ~,;u r.or
· meio de recibo do Correio ou ainda por publicação de edital
no Diario Of(icial, nos orgãos de publicidade, nos E;;tad.,s, ou
·' t'm edital afixado em lagares publicas, ficando sempre constatada a diligencia no processo.
.
§ 2. No caso de não residit· o infrautnr na zona fiscal da
~-repartição por onde correr o processo, n. intimaç:íü para a
defesa será feita por intermedio rla repartição arrecadad•H'a
da residencia do mesmo infraclor, para o que as repat·jçõcs
corresponder-se-hão directamente.
§ -3. Si, esgotado o prazo regulamenl ar, a parte intcrc;>sada não apresentar defesa. lavrar-se-1m termo de revelia no
. processo, subindo este a despac!Jo, independente de intimação
; do termo de revelia.
. Art. 47. As defesas concebidas em termos men•JS commedidos ou contendo injurias ou calumnias não serã0 acccitas, sendo o interessado intimado a requerer em term•J"-l convenientes, dentro de cinco dias, sob pena de ;>er considerado
revel.

a qual serão facilitados todos

0

0

DO PUEPARO E JULGAMENTO DO PitUCESSO

- At·L. 48. Os processos em amlamcnf n devem :-c r organ izadns na fórma de autos fnrense!'l.
Art. 49. Os chefes das repartições al'reuadatlom~, rcecuida
·a defesa do autuado c depois de ouvir o aufuanh~ c de •·eunit•
os elementos que entender necessarios, julg·ará n auto em nrimeira instancia, impondo a multa em que houvet· incorrido o
infract.or ou julgando improcedente o mesmo auto.
Par~grapho u,rlic?. O processo, baseado em auLo lavrado
por .Part~cul~r, será mfor~ado pelo funccionari·J encarregado
d.a f1scahza9ao !lo es~abelecunento e só será ouvido p autuante
~~-essa aud1enc!a _s_e 1mpuzer:.
·

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

AÍ't. 50; .Os processos relativos a autos lavrados · pelos
e'3crivães de mesas de renáas ou de collectorias serão pre·
parados por empregados designados para servir arl-hoc ou, Fi
não houver, pelos respectivo:< administrador~s- ou eo!le•.ltoros.
Art. 51. Toda vez que o chefe da repat'tlçao a\recada9•Jra,
em serviço de fiscalizaç~o exter~a, lavrar auto .de mf.raeçao, o
respectivo processo sera encammhado á. autort~ade JUlgadora
(o chefe da repartição arrecadadora mars pron~a) pel~ ~eu
substituto legal, salvo quanto aos collectores, a •3UJ03 c.scrtv1w~
ficará affecto esse serviço.
§ t.• Proceder-se-ha da mesma fórma, quando o auto
fàr lavrado por pessoa que determine suspeição da parte do.
chefe da repartição.
.
§ 2.• Uma vez proferida a decisão, será o processo resti·
tuido á repartição em que foi iniciado, para as devida.~ iuti- .
mações.
Art. 52. Quando do processo se apurar sonegação de vales
an pagamento do imposto, além da multa que noJ caso co1uber,
ficará o infractor obrigado a indcmnizar o valot' dJ. ::;onegacão
apurada.
Art. 53. Si do processo fôr apurada a rcsponsabi!idadc de
diversas pessoas, será imposta a cada uma a pena relativa á
falta commettida.
Art.. 54. Quaúdo do mesmo processo fôr apurada infraccão de mais de uma disposição deste regulamento, relativa ao
mesmo individuo ou firma, será app!icada a penalidade curre~pondente á falt& punida com maior pena.
Art. 55. O julgador não poderá reconsiderar a decisão
,
qttc houver proferido sobre o auto de infracção.
Art. 56. Das deci~õeg condcmnat.orias scrãu intitnauol'l o;;;
autuados. na fórma do art. 46.
·
Ar!. 57. Os autuantes lerão direito :í metade da. imporlaiJ(·ia das multas effect.ivamentc arreeadada~. depois de findo
o •proces~o administrai i vamcnte.
·
~ 1.• Das multas impostas -em virtude de diligrmcia procedida por mais de um empregado, a quota será repartida
igualmente entre os que, como autuantes, subscreveram o
aufl1.
§ 2.• Das multas impostas em virtude de dennuncia de
qualquer o.ri~em, devidamente ass!gnada e, dirig;ida aos .chefe'!
das repartiçoes. a quota a repartir cabera, em partes 1guacs,
ao denunciante c aos empregados '[Ue fizerem a di!igcncia. e
subserr)vercm o auto.
§ 3.• Quando a multa provier da reunião de diversos autos em
um só prooesso, a quota será repartida pelos autuantes, 'Proporcionalmente ao numero de autos que cada um houver lavrado.
Essa hyJ_wthesc só é admissivel quando ~c !ralar de tnfraccão contmua.da, não s.e considerando como tal a rcpef içãn da falta, depois de já autuada no proprin estabelecimeu f o, ou de.pois da intimao;:ão de auto lavrado em cutro
loual.
DO RIDGURSO
Ar!. 58. Das decisões contrarias ás partes. qualquer quo
seja· a importancia da multa, cabe recurso voluntarlo:
§ 1." Para as delegacias fiseaes, das que forem proferidas p.elos chefes das repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.

,decisões favoraveis ás partes haverá rc§ L• Par:l as delegacias fiscaes, uas dccisêle~ que forem
proferidas lll'las rPpartições arn~eada{!oras do::; respectivos
Estados.
§ 2." Para u ministro da Fazonda, das dccisõe.s proferl.das pelas delegacias fiscacs c pela Jleccbedoria do Dislrieto
.Federal, quando a_ hnpurtancia da multa for supcl'ior a 500$,
. c 1 pelas repartições arrecadadoras do Estado do Hiu de J aneiro, •qualquer que seja a importancia da multa comminada.
Art. 60. O recurso voluntario será interposto dentro do
prazo de i5 dias uteis, contados da data da intimação do
des·pacho, mediante deposito prévio da multa e das importancias devidas.
_
·
Art. IH. O recurso ex-o{(icio será interposto no proprlo
ao to de ser lavrada a decisão.
Art. &2. Si dentro do prazo legal não for pelo interes~"Jado apresentada petição de recurso será feita declaraç!io
.nesse sentido no processo, proseguindo este os ,tramites regulares.
!Paragrapho uni co. O recurso ·Perempto Lambem será en" caminhado, mediante os requisitos do art. 60, á instancia
süperior, a quem cabe julgar da perempção.
Ar~. 63. Os recursos para o ministro da l<'azend-a serão
encaminhados por intermedio da Directoria da Receita Publica.-

DA
,. ESTATISTICA
Arl. 6·L Toda,.;; as rrpartiçõ•es arr~cadaLloras terão nm
,livro organizado de conformidade com o da escripta. P.sp.ecial
·'{}os e$ialbelecimentos, no qual os funceionarios c.nuarregados da fiscaliza(.)ão lançarão, até o dia 3ü de oada mez, o mo, vimento total do mez anterior de cada estabelecimento registrado, sujeito a .cscripta especial.
· · · . Art. 65. Até o dia i de março as repartições arrecaladoras {los Estados enviarão ás respcct.ivas delegaoias fis;aos c á Hecelwdoria do DiRtricto Federal. bem como ás rcpar,tiç{l'Cs arrecadadoras do Estado do Hio dn Janriro e á Dil'ectori~ dtt Receita Publica, a c~tat ist ira do i mtJOstn, uallf.,\!:la. n() livro do qtlf' trata o art. G í, a qual obeucucrá aos
!l'lOdclos IX c X.
f~
Art. GIL :\s delegacias fiscaes, de posse d•as estatísticas
forn~cfdas pf'!as repartiçõc.s anceaüaOOl'a..'<, organizarão as
éstatistieas dos E&tados, segundo os modelos IX c X, aprm>cntarido-as á Directnria da Heccita Publica até o dia i do
abril. ·
Paragrapho nnieo. A estatiªtica do F.stado do Hio de .Ta- .
neiro será organizada pela .propria Dirertoria da Rrceita Publica.
Art.. 6i. De: po~~c das estai isticas .ao~ l•~stados e da Capital Federal, a Dir~ectoria da Heccita Publica organizará a
estatística geral da União, ainda segundo os modelos IX e X,
apresentando-a ao minjstro da Fazcnd~ até o dia 15 de
mai~..

'

MODELO\

(Guia de pedido de registro)
O abaixo assignado, estabelecido á ..••......•.............••••••....•......... n ..... : ...• (fabricante, industrial
oue emitte vales para acquisição de brindes; ou varejista que commercia com vales para acquisição de brindes) ve~ 1
estabelecimento, de ~oº'formidad.e__ com as disP,os!çées do ,regulamento annexo ao decreto n .._........ de ....._.de ..... '~-·-·
Patente de registro
Tran.sfercncias
_

I

Numeros ordens

Firmas

Local

N.

Numero

Data

Especie

(X)

I Fi•mas

I

Local

Data.
'

f..~
' ;ít

~'

(X) Si de emissor ou si de commerciante de vales.
leis de 1922- Vol. 11 - Pag. 384- i
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MODELO \
(Guia de pedido de registro)
O abaixo assignado, estabelecido á ...........................•••....•......... n .........• (fabricante, industrial ou negocia ;te
ou e emitte vales para acquisição de brindes; ou varejista que commercia com vales para acquisição de brindes) vem registrar o ~eu
estabelecimento, de conformidade com as dispcsiçées do regulamento annexo ao decreto n .......... de ...... de ............... de E•22 .
• . .• .. . . . . . . . . . . . . . de ....................... de 192 ..... .
F ................................... .
MODELO 11
(Patente de registro)
N ..•.........

N ••••.•.••..•
Nome da Repartição

Repartição

Nome da

Exercido de 192 .••••
Rs. 500$000
Por este titulo fica concedido a (nome do contribuinte) estabelecido á ..•..•................... n ....• com (designação do ramo
da industria ou do commercio) a patente de registro para (poder
cmittir vales para acquisição de brindes ; ou poder commerciar com
vales para acquisição de brindes) de conformidade com as disposições do regulamento annexo ao decreto n ....•....... de ..... .
de •••...•••.•••.•• de 1922.
......•.... de ..••..•..•••.•••... de 192 ....
O escripturario ou o escrivão,
F ............................... : •••• ·.·
Recebi a importancia acima referida, em ••••.•• de •..•••....••
de 192 .....
O thesoureiro ou o collector,
F ..................................... .

Exercido de 192 .....
Rs. 500$000
Por este titulo fica concedido a (nome do contribuinte) estanlecido á ....................... n .•..... com (designação do rano
da industria ou do commercio) a patente de registro para (po,Jcr
emittir vales para acquisição de brindes ; ou poder commerciar c c m
vales para acquisição de brindes) de conformidade com as disp )•
sições do regulamento annexo ao decreto n ............ de .....•
de ................ de 1922.
.
. .......... de ................... de 192 •..• :
. O escripturario ou o escrivão,

F: .................................... .

Recebi a importada acima referida em ....... de •............••
1 de 192 .....
O thesoureiro ou o collector,
F .....................•..........•..•••

l

MODELO III
(Nome da repartição )
Guia de transferencia de local
Nesta data, o Sr. F ... (nome ou firma), registrado nesta (nome da repartição) sob n .......... , solicitou guia d2 mudança de
seu estabelecimento para (localidade para onde se muda) e como de facto fechou o seu estabelecimento e transferiu todos os utensilic 3
e mercadorias nelle existentes, concedo, de accôrdo com o art. 10, § 2 ', do regulamento annexo ao decreto n ......... de ... .
de ..•.•..•••...... de 1922, a presente guia para os fins de ·direito .
• • • • . • • • • . • . • • • . . . . . • . . . de .•.••..•.. de 192 •••
O chefe da repartição,
F ..... • .••••••
MODELO IV
Cadastro geral geral dos estabelecimentos registrados para a distribuição de brindes por meio de vales ou para o commercio <h
vales para acquisição de brindes.

.
Transferencias

Patente de registro
Numeros ordens

Firmas

Local
Observll'çõ::s

N.

Numero

Data

Especie

(X)

Firmas

Local

Data

;

'
,.

.

I

(X) Si de emissor ou si de commerciante de vales.
leis de 1922 - Vol. 11 - P.ag. 384 - i

MODELO V
GUIA DE ACQUISJÇÃO DE ESTAMPILHAS

( Nome da repartição )

•..... v

N .....
Imposto sobre vales para acquisição de brindes
P .... , estabelecido á ................. n ........ , registrado sob n ........ precisa das seguintes estampilhas :
........•..•.. da taxa de $030, na importancia de •........•.............•• $ .•....•••
.. • .. .. . • • .. .. da taxa de ....., ,.
,.
,. ......................... $ ....... ..
····~·········»
» ••••.• ,])
..
,.. ••••.••••••••••••••••.••• $ .•......•
• .. • • • • • • • • . • • • »
» » ••••• , ~
»
» •••••••••••••••••••••••• • $ ......... .
Importa em (por extenso )
, , ••.•....•.. • de ....•••...•.••.•.•..•. de 192 .••

F ...•.•......•.....•••... I

Recebi a importancia, em ...... de .. ~ ................... de 192 ••• .0 thesoureiro ou o collector,
F ............... • .•
Lançado a fls ...•... do livro caixa n •....•
O escripturario ou o escrivão,
F. •. • .... •. • • ...... .
MODELO VI
Livro da escripta especial do estab-elecimento de distribuição de brindes por meio de vales, de propriedade de F .... ,.......... ..
Isto á .••.•.•••••.•.••....• n.. .•
•
Estampilhas

Stock de vales

Vales emittidos

Empregadas

Compradas

-"'
<I)

c:

<I)

ffl

o

·~·

"t::

cu

<I)

Numero

Data

Quantida de

Caracteristicos

Data

Numero
da guia

Importancia

Importancia

<ü
V)

o
CiS

"t::

....

~

Observações

<ü
ffl
....
o

o..

V)

I
'

I

I

MODELO VII
Livro da escripta especial dos vales para distribuição de brindes, do jornal .....................•••.•••.. de propriedad,
de_ ........................................ .

Mez de .•.••........•......•..• de 192 ....

Data
2
3
4

5

etc.

I
I

Estampilhas

1

Quantidade
de
vales emittidos

I

Compradas·

Empregadas

Imposto

Saldo

(X)

(X) Nessa linha serão colladas as estampilhas no valor correspondente ao imposto devido.
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MODELO VIII
Fica pelo presente intimado F .........•................ (ou na pessoa de seu empregado, gerente do estabelecimento, et:

P •........•............... ), estabelecido com ••••.....•.............. á rua .............•.....•...• n ........ , a se defender, dentro,

prazo de 20 dias, sob pena de revelia, do auto que nesta data lavrei em seu estabelecimento, por infracção do art ...... do regulameu
annexo ao decreto n ......... de ...... de ................. de 1922 .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . de .................. de 192 •••••
O agente fiscal,
MODELO IX
Quadro estlitistico da renda do i:npnto sobre
de ........... de 1922.

·

vales para acquisição de brindes, a que se refere o decreto n •••...••.• de ..•..

•

I

Renda de registro

I

Estados (*)

03

Renda
de estampilhas

Total da renda
Numero de
estabelecimentos

.--/

--

Observações

Importancias

.-

<

._,

..

(*) Nas estatisticas dos Estados essa columna terá o titulo «repartições arrecadadoras• e nas estatisticas das- repartições
-arrecadadoras essa mesma columna terá o titulo «estabelecimentos registrados», sendo dispensavel nestas ultimas estatisticas a
columna «numero de estabelecimentos~.

MODELO X
RELAÇÃO DOS AUTOS DE INFRACçAO

Importancia das multas

Quantidade de autos
Estados(*)

Observações
Procedentes lmp•ocedent., Em andamento[ Total

Liquidadas

Em
deposito Em divida

I

<-

I
(*) Nas estatisticas dos Estados essa columna terá o titulo «repartições
dadoras terá o titulo «nomes dos autuados~.
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arrecadadoras~

e nas estatisticas das repartições arreca•

. DISPOSIÇOES PENAES
Art. 68. :\os wnlt·~ventores das disposições destG regulameu lo serão aplicadas as seguintes multas:
uj
dr: 50$ a 100S, aos que infringirem o disposto no
11rt !4·
'
· • b) de 100$ a 200$, aos que infringirem as disposiQões
constantes dos art.<;. 27, 29 c seu paragrapho unico, 32 e
33 e aos que não observarem as exigencias relaliv3:s á esrripta de que trata o art. 31 e seu paragrapho umco;
c j de 200 a 500$, aos que commettcrem a infracção ~ra
tada no art. JJ, aos que infringirem o disposto nos artlgqs
:io A 26 c seu paragrapho unico e paragrapho unioo do artigo 27 e aos tjUC nã.o possuírem os fivros de que tratam o
art. aJ. e paragrapho uni co do mesmo art. 31;
d) de 500$ a 1 :000$, aos que infringirem o disposto no ·

art. 23;

c) tlu 1:000$ a 2:500$, ;aos que commetterem as infracções previstas nos arts. 22 c 24;
· f) de 2:500$ a 5:000$, aos que commetterem as infracções prcvist.as nos arts. 25 c 38; aos que embaraçarem, por
qualquer modo, os agentes do fisc.o no exercício de suas fun~
cçõcs; aos que simularem, viciarem ou falsificarem documentos para illudir a fiscalização; aos que falsificarem a escripturação dos livros de escripta especial, de que trata o
nrt. 31 e o seu paragrapho unico; e aos que sonegarem vales ao pagamento do imposto.

DISPOSIÇõES TRANSITORIAS
Art. 60. Todos aquelles que emittiam e qumram c.ontinuar a cmitlir vales para acquisição do brindes são obrig·ados a declarar, dentro do prazo de 15 dias a contar d:.
data da exocução deste regulamento, por escripto, á repartição fiscal c.ompetente, o numero de emissões, séries ou outras quaesquer designações e mais característicos dos vales emittidos ar..teriormente á execução deste mesmo regulamento.
Paragrapho unico. Os emissores de que trata esté artigo ficam obrigados a dar novos c,aracterisUcos aos vales que
emittirem, ou assignalar os vales antigos que continuarem a
distribuir com dizeres impressos ou por carimbo, de mçdo a
não serem os novos vales confundidos com os antigos.
Art. 70. Dentro do prazo de um anno, a contar da data
da publicação deste regulamento, os que emittiram vales
antol'iormente á rxccução dest•~ mesmo rrgulamcnlo fic·am
obrig·ados a tornai-os sem pffeito, trocando-os nor brindes
ou por outros vales cstampilhados.
·
Art. 71. Hovogam-se as disposições em contrario.
Hio de Janeit:o, H de junho de 1922. -

ptista.
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DECRETO N. 15.521)

:_,~

1

~ DB

14

DE JUNHP DB

1922

Appruva as alterações feitas nos estat·utos da Companhia de
Seguros "Confiança"
O ,f'residente da Republica dos Estados Unidos do Brasi!,
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros Terrestres e Maritimos cCanfiança», sociedade anonyma com sédB
nesta oidade:
RQsolve approvar as alteraeões feitas em seus estatutos
pela assembléa geral effectuada em 29 de setembro de f92i.
. Rio de Janeiro, i4 de junho de 1922, 101 o da Independen-

cia e 34• da Republica.

EPlTAClO PESSÔA.

Homero Baptis(a.

DECRETO N. 15.52ü -

DE

15

DB JUNHo 1m 192;~

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios interiores u credito extraordinario de 200:000$, para defesa sanitaria dos
portos e para combate a epidemias ·que existem em val'ios
pontos do paí1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do
,n, IX do art. 32 do decreto n. 13.868, de 12 de n,ovembro
·de 1919, resolve, de accôrdo ·com a ultima parte do § 4• do
, art. 4• da lei n. 589, de 9 àe setembro de 1850, abrir ao
Ministério da JusU8a e Negocias Interiores o credito extraordlnario qe 200 :O 0$1 para a adopção de medidas necessatiaa para evitar a invasão de epiçlemias que reinam no estl'&ngeiro e oombater as que existem em alguns pontos do
paiz.
.
Rio de Janeiro, f5 de junho dfl 1922, iOt• da Independencia e Si• da Republica.
EPITACIO

PEBSÔA.

Joaquim' Ferreira Chaves,

, .A.C:ltlS'

DO

POhAA 'll!vECUTIVO

DECRETO N ..;Jq;527.-Dii!' :1.7

DE JUNHO DE

~922

Approva o p1·ojecto e 1·espectivo orçamento, na importancia de
/0:482$256, para a construcção de um triangulo de reversão na estação de S. Bento, prolongamento da Estrada de
Fct'l'o Bahia e Minas
O Pre8ideul e dfl Hopublica Jus Estados Unidos do Bras!
al.t.endendo ao que requereu a "Companhia Ferroviaria Ést
Brasileiro", constructora e arrendataria das estradas de ferr<
federaes dos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Ge
raes, nos termos do contracto celelJrado de accôrdo com o de·
ereto n. 14.068, de 19 de fevereiro de 1920,·e tendo em vist:
as informações prc~tadas pela Inspedoria Federal das Estra·
das, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e respectiv(
orçamento, na importancia de 10':482$256, os quaes com estf
llaixam. rubricados pelo director geral de Exvedientc da secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, para a construccãc
de Ultl tri•.mgulo de reversão na estacão de S. Bento, estaca
5. OH, do prolongamento da Estrada de Ferro Bahia e Minas,
tlr Theophilo Otfoni e Arassuahy .
Rio de .Janeiro, 17 de junho de 1922, 10-1• da Independencia
c 31.1• da Republica.
EPITACIO PESSÓA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.528 -

DE

2.{ DE JUNHO DE 1922

Approva o traçado da variante de Poá á 5• Parada, no ramal
de S. Paulo, da Estmda de Ferro Central do Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrMil.
aecôrdo com o que propoz o director da Estrada de Ferru
IC1'nf.ral do Brasil, deoreta:
d!J

Artigo tmico. Fica approvado o traoado da variante de Po;í

á li" 'Parada, no ramal de S. Paulo da Estrada de Ferro Cen-

t.ral (lo Brasil. de accôrdo com as plantas que com este baixam, rubrieadas pelo ltlrec.tor geral de- Expediente da Secretaria d~ Estado da Viaçllo e Obras PubHcas.
Rio dn Janeiro, 21 de junhQ de '1922, 101• da Indepeutleucia o 31• da Republioa.
EPlTACIO PESSÔA.

J.

Pire~

rio Rin.
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DECRE'Í\0 N. 15.529 ..:_

DE

21

DE JUNHO DE

i923

Crêa um Consulado honoral'io em Mw•sala, no Reino da Italía
I

O )Presidente da Rcpublka dos E.'<laàos Unidos do Brasil,
usando da aulorização coHcedida pela lottra. n do artigo 4°, do
<loorcto n. 14.058, de 11 de fevereiro de 1!120, decreta:
Artigo unico ..Fica cnmdn um Consulado honorario em
l\<Larsala, no Reino da Italia.
Rio de Ja.neiro, 21 de junho do 1922, 101• da Iudepeu, dencia e 34" da. Republica.
EPl'rActo PEssôA.•

Azevedo Mm·ques.,

DECRETO N. '15. 530 -

DE

:?1

DE JUNHO DE

HlZ2

<Promulga a Convenç-ão Internacional para a pt•otecçtio do.s
··.
obras Uterarias e artisticas, assignada em Be1·lirn a 13 de
novembro de J908.

O· Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Br·asil:
Havendo sanccionado, pelo decreto n. !1. 5H, de 6 de fevereiro do corrente anno, a Resolução do Congresso Nacional
'.que approvou a adhesão do Brasil á Convenção Internacional

para a prolccr,:ão das obras !iterarias e artísticas, assignada em Berlim a 13 de novembro de 1908; c tendo aitlo confirmada a referida adhesão, p0r Nota de H de fevereiro ultimo, dirigida ao Consel·ho Federal Suisso, pela Legação do
Brasil em Berna;
· Decreta que a mesma Convcncão, appem;a por cópia ao
presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramen• te como nella se contém.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1922, iOl• da independeu~
cia e 34• da Republica .,
EPITACIO PESBÔA.

A..1evado Marques••

ton~ention de Berne révisée pour la protectiou des

litéraires et artistíques

ceuvre~

Sa 'Majesfé l'Empereur rl'Allrmagne. Roi de Prusso, au
• nor:t de l'Empire. Allemand; ~a Majcslr }(I Roi dos Belges; Sa
l\Ia.Jesté, le Roi de Danemark; Sa Ma.iestó Ic Roi d'Es;pagne; Ie Président de Ia R~publíque Française · ..sa.
•Majesté !e Roi du Royaume-Uní de la Grande~Bre
tagne et d'Irlande, Empereur des Tndes; Sa Majesté Je
Roi d'Italie; Sa 1\lajesté l'Empereur du ~Japon; Ie Président
de la République de Libéria; Sou Altesse Royale lo Grand~
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Duc de Luxembourg, · Duc' de Nassau; Son Altasse Sérémssfme !e Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvege; Sa.
Majesté Je Roi de Suedc; lh Conseil Fédéral de la ConréMration Suisse; Son Allesse le :Btey de 'funis;
Également animés du désir de prot.éger d'une mani~re
au1'si efficac~ ct ausai uniforme que possible les droit~ de!!
auteurs sur leurs ceuvrrt:~ littéraires ct artistiqucs;
{)nt résolu de cnnclure une Convention à l'effct de reviser la Cnnvention de Berne du 9 scptembre 1886, l'Article
additionnel et le Protocole de clôture joinsts à la même Convention, ainsi que l'Actc addilionnel et la D~claratwn mterpr0tative de Paris, du 1. mai 1896.
Ils ont. cn .conséqucncc. nommú :pour leurs PlénipoLen...
tiaircs, savoir:
f:a l\Iajesté l'Emporeur d'Allcmagnr, Roi de Prusse:
Son Excc!lrncc •l\1. le Dr. 'vem :Stud, 'l\HnisLre d'État
Royal Prussicn;
Son Exccllcnce M. li\ Dr. von Koernc~. Conseiller Intime Actuel, Dir0cteur au Départcmcnt dcs Affaires t:trangeres;
M. le Dr. Dungs, •Consciller Intime Supérieure de R~
genN\ Conseiller Rapporteur au Département de la Justice;
:\1. le Dr. Goebel vou Harrant, Conseiller Intime de Lév.ation, Conseillrr Rapporteur au DéP,artement. des Affaires ·
l::trang·eres;
!\1. Robolski, Conseiller [ntimr .snpéfieur tde Régencf'~
ConReiJlpr Rapportem· au Drpartement de l'Intérieur;
!\L le Dr. Kohler, Conseiller Intime de .Tustice, Professcur à la Faculté de Droit de l'Université de Berlim;
l\f. le 'D'r, Osterricth, Professeur, Secrétaire Général de
l'Association pour Ia Protection de Ia Pro]lriét(> Jndustriellc;
Sa Majes•í !c Roi des Belges:
M. !e Com to Del! a tFaille de Lcverghem, Conseiller do
Lgation á Berlin:
l\l. J. de Borcihgrave, Avocnt prês la Cour d'Appel de
Bruxelles, ancien Membre de la Chambre des Représentants;
·.i\1. P. Wauwermans, Avo·cat prês Ia Cour d'Appel de
Bruxeiles, Mcmbre de la ChambJ'Il drs Rcprésentants;
Sa Majes!.é le Roi de Danemark:
M. J. H. de Hegermann-Lindencrone, Envoyé E-xtraordinaire ct Ministre Plénipotentiairo de Sa Majesté lo Roi do
Danomark à Berlin;
Sa l\Iajesté !e Roi d'Espagne:
Son Exccllenco 1M. Luis Polo de Bernabé, Ambassadeur
Extraordinairo et Plénipotentiairo de Sa Majosté !e Roi d'Espagno à Berlin;
.
M. Engenio ·Ferraz y Alrala Galiann, Conseilier d'Ambassade à Berlin;
l,o Président de la Hépubliqun Française:
Son Excollence M. .Tules Cambon, Ambassadeur Extraordina.ire et Plénipotentiaire de la République Françaisa à
Berlm;
.
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M, Ernest Lavisse, Membra de l'Académie Française, Professeur à la Faculté des Lettres de Paris, Directeur de l'Ecole
.:Normàle Supérieure;
M., Paul Hervieu, 1\Iembre de l'Acadérnie Française, Président de la Soeir>fl, dPs Anteur~ et Gompositeurs Dramatiques;
M. Louis Henault, Membra de l'Institut, Ministre Plénipotentiaiee Honoraire, ProfesE'em· à la Faculté de Droit de
Paris;
M. Fernand (~avarry Ministee Plénipotentiaire de Premiere Classe, Directeur des Affaires Administratives et Techniques au Ministere des Affaires Etrangeres;
M. Breton, Directeur de I'Office National de la Propriété
Industrielle;
M. Georges Lrcomf.e, Pnísident de la Société des Gens
de Lettres;
'Sa Majesté le Roi du Roya11me-Uni de la Grande-Bretagne et
d'lrlande, Empereur des Indes:
Sir Henry Rergne, :mcien Chef dn Département Commercial au Foreign Office;
Mr. George Ranken Askwith, Conseil du Roi, Assistant
Secretary au Board of 'frade;
M. le Comte de Salis, Conseiller d'Ambassade !J. Berhn;
~a Majesté le Roi d'Italie:
Son Excellence M. de Commandeur Alberto Pansa, Ambasaadeur Exfraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté
la t\oi d'Italie à B~rlin;
M. le Commandeur Luigi Ronx, Avocat, Sénateur;
M. le Commandeur Samuele Ottolenghi, Directenr de la
Division ·pour la Proprióté intellectuelle;
M. le Chevalier Emilio Venezian, Ingénieur, Inspeoteur de
l':Elnseignement Industriel;
· M. Augusto Ferrari, Avocat, Vice-Président de la Société
Italienne des Auteurs;
Sa Majesté I'Empereur du Japon:
:M, le Dr. Mizuno Rentaro, Conseiller Rapporteur au Minlstêre de l'Intérieur;
M. Horignchi Knmnichi. Denxit\me Sf\crétai1·e dA JAgation !J. Stockholm:
Le _·Président de la Répnhliqne oe Lihrria:
t.a Dét.ég!ltion de l'Empire Allemand ct, au nom de celleci, son ExcellencP M. le Dr. von Knerner, Conseiller Intimt;
Actuel, Directeur au Département des Affaires :8trangeres;
: Son Altesse Hoyale rle Grand-Dnc ·de Luxembourg, Duc de
Nasf'a11:
M. le ])r, Com!n Hippolyte do~ Villers. f:hargó d'Affaircs
·de Luxrmhr.urg- à Berlin:
M. le Barnn de Rolland. Prr~sirlenf. dn Tl'ihunal S11périeur;
B.a 1\l.aje;;tó le Roi r:lr Norv~·ge:
M. WnuF Jloel. {ilwf dr Division !:111 11(\pat'lement de~
f~~l11Cf! 0!. de l'lnf'h'llCtion ['nhliqnr;

39l
Sa l\lajc8té !e Roi de Suede: .
M. le Comte Taube, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Pléni}:>ot.entiaire do Sa Majesté le Roi de Suêde à Berlin;
M. le Baron Pedcr-Magrtu!l de Ugglas, Référendaire à la
Cmu Snpréme;
Le Conseil Frdéral de Ia Confédó'\ration SuiRsc:
M. !e Dr. Alfred de ClaparMc, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de Ia ConfédéraUon Suisse à Berliri;
M. W. Kraft, Adjoint dr l'Office Fédéral pour la Propriété
IntellectuelJP.;
Son Altcsse !e Bey de Tunis:
M. Jean Oout, Consul Généra\ au Département des Affaire!" Étrangeres à Paris;
Lnsqnel~. aprea s'êlre communiqué lcurs pleins pouvoirs
I'e!lpectifs, trouvés en bonpe et due forme, sont convenus des
Articles suivants:
ARTICLE ier.
Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour

la prolection des droits des autelirs stir leUrs ceuvres litlérai-.

1 es

et artistiques.

·

ARTICLE 2.
Vexpres~ion cmuvres littéraires et artistiques:. comprend
lPufe prorJuction du domuine mtéraire, 80ientifique OU artistiquc, que! qu'cn soit le mode ou la forme de rcprodtlction,
t.clle qne: Ies livres. brochures, et autres écrits; les ceuvres
dramatiqnl;)s ou dramatico-musicales, les ceuvres cho.régraphiques et les pantomimas, dont la mise en scàne
est fixée par écrit ou autremen; lea compositions musicales
avrc ou sans parol~s; Ies rouvres de dessin, de peinture. d'architectme, de sculpture, de gravure et de litbographie; les
illustrations, les cartes géog;raphiques; les plans, croquis et
ouvrageB plastiques, relatifs à la géographie, â Ia topographie,
à l'architect11re ou aux-sciences.
Sont. protégés comme des ouvrages originaux sans préjutlice de droits de l'auteur de l'ceuvre originale, les tradp.ctions, adaptations, arrangements de musique et antres reproducfinns tranRforméas cl'une reuvre littéraire ou artistique,
ainsi que les recueils de différentes reuvres.
Les pays contractants sont tenus d'assurer la proteotion
drs ceuvres mentionnées ci-dessus.
Les ceuvres d'art áppliqué à l'iildustrie sont protégées
autant que permet de le faire Ja léglslation intérieure de chaque pays.

ARTICLE 3.
La présente Convention s'applique aux ceuvres pltotogranhiques ot ame reuvres obtenues par un procédé analogue h
la photographie. Les. pays contractants sont tenus d'en assurer la prof.ectioh.

,,
ARTICLE 4.
Les auteurs re'ssortissant. à l'un des pays de l'Union jouissent, dans. Ies pays autres que Ie pays d'origine de l'reuvre,
. P.our leurs muvres, soit non publiées, soit. publiées pour Ia
pr.emiere fois dans un pays de l'Urtion, des droit.s que les
lois respectivos accordent actucllement ou accol'lderont par la
suite aux nationaux, ainsi qne des droits spécialement accordés par la présente Convcntíon.
tLa jouissance et l'excrci-ce de ces droits ne sont subordonnés à aucuno formalité; cette jouissance et cet exereice sont
indépenriants de l'existence df1 la protection dans le pays d'origine de l'rouvrc. Par c:uite, en dehors des stipulations de la
présentc Convcntion, l'étenduc de la protection ainsi que les
moyens de reeours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses
droits se reglent exclusivement d'apres Ia lrgislation du pays
ou la protection est réclamée.
Est considéré com me pays d'origine de l'reuvre: pour les
reuvres non publiées, ctlui auquel appartient l'auteur; pour
les reuvres publiées, celui de la premiere publication; et pour
· les reuvres publiées simult.anémcnt dans plusieurs pays de
l'Union, celui d'entre eux dont la legislation accorde Ia durée
de protection la plus courte. Pour les reuvres publiées si·mult.anément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays
de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exciusivement considéré comme pays d'origine.
Par reuvres publiées, il faut, dans le sens de la présenta
, Convention, entendre les reuvres éditées. La représentation
· d'une reuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution
d'une reuvre musicale, l'exposition d'une reuvre d'art et la
construction.. d'une reuvre d'architecture ne constituent pas
u~e publication.
ARTICLE 5.
Les ressor!Issants de l'un des pays de l'Union, qui publient pour la premiare fois leurs reuvres dans un autre pays
·de l'Union, ont, dans ca dernier pays, las mêmes droits que las
auteurs nationaux.
ARTICLE 6.
Les auteurs ne ressortissant pas :'\ l'un des pays de
l'Union, qui publient pour Ia premiere f ois .leurs reuvres dans
l'un de ces pays, jouissent, dans ce pays, des mêmes droits que
les auteurs nationaux, et dans les autres pays de l'Union !ies
droits accordés par la pré sente Convention.
ARTICLE 7.
~a durée de la protection accordée par Ia présente Conventwn comprend la vic de l'auteur et cinquante ans apràs sa
mort.
Toutefois, dans le cas ou cette durée ne serait pas unitormément adoptée par tous Ies pays de l'Union, Ia durée sera
réglée par la !oi du pays oú Ja protection Sf}ra réclamée ~r.
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elle ne pourra excéder la durée fix~e dans le pays d'origine
de l'reuvre. Les pays contractants ne seront, · en conséquence,
tenus d'appliquer Ia disposi~ion de l'alinéa précédent qua
dans la mesure oú elle se concili~ avec leur droit interne.
Pour Ies oeuvres photographiques et Ies oeuvres obtenul3fl
par un procédé analoguc à la photographie, pour Ies oeuvres
posthumcs, pour les ceuvrrs ::monymes ou pseudonymes, la
durée de la protection est réglée par Ia loi du pays oú la proteetion est réclamée, sans que cettc durée puisse cxcéder la
durée fixóe lo pays d'origine dr> i'll'UYl'e.
ARTICLE S.

Lcs auteurs d'amvrcs non publiées. ressortissant à l'un
dos pays de l'Union, et lcs auteurs d'ceuvres publiées pour la
premiere foi~ dans un de ces pays jouissent, dans les autres
pays ue l'Union, pcndant t.oute la durée du droit sur l'reuvra
origiuale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la tradu.
ction de leurs reuvres.
ARTI('..LE 9.

Les romans-feuilletons. Ies nouvolles et. f.oUL(>.;I autres
muvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques,
que! qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils
IH~riodiques d'1m des pays de l'Union. no peuvent être reproduits dans los autrPs pays sans le consentement des
{l;uteurs.
A l'exclusion des romans-feuilletons et deR nouvelles,
tout article de journal peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction n'en est pas expressement interdite
Toutefois, la source doit être indiquée; la sanction de cet.te
obligation est déterminée par Ia Iégislation du pays oú la
protect!on est réclamée.
La protection de Ia présente Convention n.e s'applique pas
aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le oaraotére
de simples lnformations de presse.
,
ARTICLE 10.

En ce qui concerne la faculté de faire licitement d.es emprunts à des muvres littéraires ou artist.iques pour des pu-.
bl!cations destinées à l'enseignement ou ayant un caracter-e
scientifique, ou pour des chrestomathies, e8t réservé l'effect
de la législation des pays de l'Union et des arrangement.s particulicrs existants ou à conclure entre eux.
A Il.TICLE 11 •

Les stipulations de la présente Convention s'appliquent á
la représentation Publique des (JIUvres dramatiques ou ctramatico-musicales, et à l'exéoution publique des reuvrGS mu.sicalea, que oes muvre~ schmt publiées ou non.

Les auteurs d'reuvres dramàtiques ou dramatico-J'I usi~
.cales sont, penda.nt la duxée de leur droit sur l'reuvre ori- ·
· gtnale, protégés eontre · la :r:eprésentation publique non aU·
torisée de la traduction dé lêurs ouvrages.
Pour jouir de la protootion du présent article, les auteurs,
en rpu'bliant leurs reuvres ne sont pas tenus d'en interdire la
représentation ou l'exécution publique.
ARTICLE 12
Sont spécialement comprifles parmi les reproductiom
Illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les
appropriations ind~irectes non autorisées d.'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que: adaptions; arrangements de
musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou
d une poést e en piece de théâtre et réciproquement, &c.,
Jor:<~qu'elles ne ~;ont que la reprodudion de cet ouvrage, danfl
la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sam
présenter le caractere d'une nonvelle reuvre originale.
AWriCLE 1::\
Les aut.eurs d'reuvres musicales ont le droit. exclusif
d'autoriser: (1) l'adaptat.ion de ces reuvres à des instrurnents servant h les reproduire mécaniquement; (2) l'exécution publique des mêmcs reuvres an moyen de ces instruments.
·
Dos résérves et conditions relatives à application de ceí,
nrticle pourront être déterminées par la légblation inbéríeuro de chague pays, en ce qui !e concerne; mais toute~
róservcs et conditions de cette nature n'auront qu'un eferl.
strictement !imité ou pays qui les aurait établies.
I.a disposition de l'alinéa premier n'a pas d'effect rt~
t ''oa:ctif et, par suite, n'cst pas applicable, dans un pays de
l'Union, ·aux reuvre9 qui, dans ce pays, auront été adaptée,;
licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.
IJes adaptations faites en vertu des alinéas 2 et. 3 du
.
présent article et importées sans autoritation des parties
lntéressées dans un ·pays ou elles ne seraient pas li·cites,
pot'lrront .Y être 1saisies.
ARTICIJ'~

14

L·es auteurs o'reuvres Iittéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la
représentat.ion publique de leurs reuvres par la cinématographie.
Sont protégées comme reuvres lit.téraires ou artistiquec;
les prodnctions cinématographiques lorsque, par les dispositlfs de la rnise en scene on les combinai sons des incident s
représentés, l'auteur aura donné à l'mnvre un cara·ctera
personnel et orl~nal.

•

Sans préjudice des qt'oit.s de l'auteur. de l'oouvre originale1 la reprodu~ion par:Ià t.inématogra.phie d'une oouvre
l:tf,érãire, scientifiqw~ ou artistlque egf prot<'gér comme nnc
mnvre original e.
Les diRpositionR qui précedent s'appliquent à la rcprodnefinn ou prnduntion obtrnne par tont ant.re prnrérifci analol!nc i1 ln rin•'matn~raphiP.
ARTTCLE 15
Pour que les au teu r·s des nuvrages protégés par la présente f:onvPnt.ion soient, jusq'à prPnYe contrairie, r\onsidrwr,;
eomme kls eL admis. en cnnséqnenr'P, r!Pv~mt. !Ps ti·1hunaux
de'> rliyers pav!'l dro l'Uninn, h f'Xerrcr rlrR pnnr~uitrs eontre
Jes r·nnfrrofaf'l~urs. il su·ffit rjlw ]1'111' nDm "''il indi'!lif; sur
!'rnlnagP en la manii~rc n·sitée.
Ponr les r"nvres anonymr.s ou psendonymes, l'éditeur
llrml. Je nom e-st indiqué sur l'ouvrage cst fondé à sauvegar.dt~r ]Ps clroif~ appartenants 11 l'autPlll'. TI P<t, f'an< auf r·'·'" pr!•Uves, l'!~plltf- ayant. rau~r dr' l'anf.mr r· anonyme ou p~elHIO-·
lly Tlli'.

AR'riCLF. 16

'l'outn CBU'ire eontrefaite peut être sa1sw var le~ auLorités compétentes des pays de l'Union oú l'oouvre originale
a t:.iroif. à la protection légale.
Dans ccs pays, la saisie peut aussi s'app!iquer aux repJ·odnctinns proVI'nant d'un pays oú I'oouvre n'est, pas pro111g·éc ou a cessé de l'être.
La saisie a Iieu conformémont à la législation intérieurr de chaqne pays.
ARmiCLE 17
Les dis[Jositlcms de la présentc · Convontion ne veuvent
pnrtcr préjudiee, en quoi que rce soit, au droit. qui appartient an Gom·erncment de chaoun des pays de l'Union de
pcTmeftrc, rle surveiller, d'intordire, par dcs mesnrcs de lr1gislat.io11 ou de policc intérieurc, la circulation, la repr~
sentatio11,. l'exposition de t.out ouYrage ou production à
l'égard dcsqne·ls J'autorité compétente aurait à exercer
ce droit.
ARTICLE !8
La présente Convention s'applique à toutes les oouvres
qui. au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encare tombées dans le domaine publio de Ieus pays d'origine
par !' expiration de la durée de la protection.
Cependant, si une oouvre, par l'expiration de Ia durée
de IJroteution qui Jui était antérieurement reconnue, est
:lom!Jee dans !c domaine public du pays oú Ia protection est
rér.larnéf.', ccttc O'uvrc n'y sera pas protégée à nouveau.,
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L'application de ce principe au~'a lieu s~ivant les_ sLipu- ·
tati(lns Mntenues dans . les Conventwn;; spéc1ales existantes
., ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de
B('mblables stipu. latiims, les pays respe~tiifs rógl_eront, chacun pour ce qui le concernc, les modahtés relativas à cette
api-·liration.
Les dispositions que precMent s'appliquent é.,o-alement
eu eas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas oú I~
durro de Ia protection serait étendue par applicalion de
l'article 7.,
ARTICLE 10
Les dispositions {]e la préseníe Convention n 1empêchent
de revendiquer l'application de dispositions plus Iarges
scraient édictées par Ia législation d'un pays de l'Union
en faveur des étr:mgers cn général.

pa~
Q\11

1\Il)TICLE :'O
I.es Gouvernemt'nts des pays de l'Union se réservent la
droit de prendre entre eux desarrangements particuliers,
en tant que ces arrangemen!!'l conféreraient, aux auteurs
des droits plus létendus que ccux accordés par l'Union, ou
qu • ils renfermeraint d'nutres stipulations non contraíres
à la présente Convention. Les dispositions dos arrangements existents qui répondent. :mx conditioni'! précitéPs
restent applicables.
IAilAIOI,E :? I.

Est maintenu l'officc -intornational institué sous la
nom de cBureau de l'Union internationalc pour la protection des rnuvres littéraires ct artistiques.»
Ce Bureau est placé sous la haute autoriUó du Gouvernement de la Confédération Suisse, qui en régle l"orgamsation et en surveille' le fonctionnement.
,
La Iangue o!ficielle du Burcau est la langue française.

ARTICLE !22
.
Le Burean international ccnt.ralise · les renseignemcnts
de toute natura relatifs à la protcction des droits des auteurs sur Ieurs rnuvres !Htéraires et artistiques. li les coor,donne et Ies publie. li procede aux études d'utilité com. mune inUéressant .I'Union et rédigc, à l"aidc des documents
.qui sont mis à sa disposition par Jes diversos Administrations, une feuille pélriodique, en languc française sur les
questions concernant l'objet de I" Union. Les Gouv('rnements
des pays de l'Unio;n se réservenl d'autoriser, d'ún commun
accord, le Bureau à publicr une édition dans une ou plusieus autres langUes, pour le cas oú l'cxpérience en aurait
démontré, le besom.
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Le

Bureau internàtional doit se tenir entout tcmps à Ia
disposition des m.embres de l'Union pour leur fournir, sur
les questions relatives à la protection des ceuvres littéraires
et artisti{!ues, les reiiseignements spéciaux dont ils pourraient avoir bcsoin.
·
Lc Directeur du Bureau intcrnational fait sur sa gestion un rapport annuel ,(}Ui est communiqué à tous le~
membros de l'Union.
·

'A.lt'I."roLE 23
Les dépenses du Bureau de l'Union internatíonale sont
supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à
nouvcllo décision, elles nc pourront pas dépasser la somme
de soixante mille francs p:;tr annéc. Cette sommo pourra
Nrc augmentée au besoin ·par simple d!écisiou d'uno des
Conférences pt~v·ues lt l'arlic.lo 24.
l'our détorminer la part contributivo de chacun des pays
rlans ccttc somme totalo clPs frais, lcs pays contraclants et
'~eux qui atlpéreront ultériourement á l'Union sont divisós
cn six classes, contribnant chacunc dans la vroporlion d'un
certain nombrc d'uniUés, savoir; -

t rr- classe . .........•.••...........•

25 unités.

2mc

20

•

3mo
4me

~
~

5me
6me

~

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••
" •••••••••·~··•••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

15
10
5
3

•
I>

7>

.,..

,.

Ges coefficients sont multipliés par lc nombt·e lles pays

de ehaque l'lassc, üt la somme des produits aimi obtenus
fournit le nombre d'unités par loquei la dépensc totalc doit.
Mrc clivisée. Lc quoticnl donne lc montant de l'unitó de

dépcnso.
Qha:ciuc pays déclarera, au moment de sou accession.
dans laquellrJ dcs o:usditcs classes il domande à êtrc rangé.
L'ALlministrat:on Suisse prépare lc hudgct. du Bureau ct
en survcillc lc'3 d~pcnses. fait. .les avances nécess-aires ct établiL le comple annuel qui ~era communiqué à toutes los autre~ Administratloni.

A!R.TICLE 2-l.
!La présenf.e •Convent~on peut être soumise à des revisions
en vue d'y introduire les améliorations de naturc à perl'edionner lc systeme de l'Union.
I,cs questions de ceU.e naturc, ainsi que celles qui int.éressenL i\. rl'aut.r'es points de vue le développernent ele runion,
~unt traitr;es dans drs Conftirenccs qui auront lirm :mcccssi' erneut clans les pays de l'Union entre les délégué.s, des dits
pa;.>•. L'Admini~;lration du pays oCl doit. siéger une Conférencc prepare. avec le concours du Burcau inlernalíonal, lss
l.ra\'aux de celle-ci. Le Directeur du Bur'eau assiste aux séanc~s des Conférences ct prend part aux diS<lu&Siom sans voix:
délibérative.
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Aucun changement à-_la Pl'éseute Convention n'est vala.Ple pour l'Unjon que moyennant l'assentiment unanime des
pays qui la composent.
AHTICLE 25.
"
Les États étrangers à l'Unwn et qui assurent Ia protcction légale des droits Jaisant l'object de Ia présente Convent!on, peuvent y accéde1' sm· leur demande.
Cette accession sera notifié par écrit au Gonvernernent
de la ·Confédération Suis:;e, et par celui-ci à toute les autres.
Elle empo:ctcra, de plein droit, adhésion à toutes les
clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présento Convention. Toutefois, ellc pourra contenir l'indication
des di:<positions de la Convcntion du 9 septembre 1886, ou de
.l'Acte additionnel du 4 mai 1896, qu'ils jugeraient nécessaire
de substituer, provisoirement au moins, aux disposjtions correspondantes de la présente Convention.
ARTIOLE 26.

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout Lemps
"' la présente Convention .pour Ieurs colonies ou possessions
étrangeres.
·
·
[ls peuvent, à cet effet, sojt faire une déclar'ation géné. rale par lequelle toutes leurs co~onies ou possessions sont
comprises danl') l'accêssíori., ·soit nommer expréssement celles
qui y sont compr'ise, soit se borncr à indi.quer cclles qui en
sont exclues.
·
·Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous Ies
àutres ..
ARTI!GLE 27.

La présente Convention rernplacera, dans les rapportR
entre les États contractants, la Convention de B1:1rne du !.l
septembre 1886, y oompris rArticle additionnel et le Protocole de clôture du même .iour, ainsi que l'Acte additionncl ct
la Déclaration inter'prétative du 4 mai 1896. ILes actes conventionnels précités resteront en vi.gueur dans les rapports
avec les États qui ne ratifieraient par la présente Convention.
Les États signataires de la présente Convention pourrouf.
lors de l'éobange des ratifications, déclarer qu'ils entendent,
sur tel ou tel point, rester enoore liés par Ies dispositions dss
Gonventions auxquelles ils ont souscrit antérieurement.
ARTICLE 28

La pr~ente · Convention sera ratifiée, et les ratifications
en serorit échangées à Berlin au plus tard lo ier juillet UHO·
Chaque Partie oontractante remettra, pour l'échange des
ratifioations, un seul instrument, qui sera déposé, aveo ceux
des autres pays, aux arebives du Gouvernement de la Qonfé;.
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déradou Suisse. Chaque 1'art1e recevra eu r·eLour uu exemDlaire du proces-verbal 'CÍ'échimge des raLiHcaLions, signó par·
les PléW:potentiaires C!Ui y auront pris part.
AltTICLE 29

La préseuLc Uonvention sera mise à exécuLiur1 Lruis muü;
alJl'és l'echange des ratifications et uemeurera eu vigueur
peudau t un temps indéterminé, jusqu'à l' ex,ViraLiou d'uuu
a11uée à partir du jour ou la dénonciation en aura élé 'laile.
Cetle dénonciatiou sent adreó!sée au Guuvernerueul uc la
1:uufédération 8uisse. Elle ne produira son ei'fel qu'à l'é·;;ard du pays qui l'aura ,faite, la llonvention re:;lant exéculoiro
poür les aulres pays de l'Urnion.
ARTlCLE 30
Les Élats qui íntroduiront dans leur légü;latiuu la uurec
ue protection de cinquante ans prévue par l'al'tiele 7, alínea
ler, de la présente Convention, le feront conuailro au Gou\'crnement de la Confédération Suisse par une noti'Iication
éerite qui ~era communiquée aussitôt par cu Guuvcmement
a tous les autres États.de l'Union.
Il en sera de même pour les Éta'ts qui renoneeront aux
1·éserves faites par eux en vertu des article,; 25, 26 et 27.
En foi de quoí las PlénipuLeutiaires respectifs ont sigué
la présente ConvenLion et y ont apposé lcurs cacheLs.
Fait à Berlin, le 1,3 novembre 1903, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archivcs du Gouveruement
ue la Confédération Suisse et dont des copies, certií'iées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux pays
contractants.
1Pour l'Allemagne:
(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

(L.S.)
(L. S.)

K. VON S'l'llD'l'.
voN KOERNEll.
DUNGS.
GOEBEL VON HARRAN'l'.
ROBOLSKI.
JOSEF KOHLER.
OSTERRIETH.
DR.

Pour la Bergique:
(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)

COMTE DELLA FAILLE Dil! LF,VEHGHEM.
JULES DE BORCHGRAVE.
WAUWERMANS.

Pour le Danemark:
(L.S.)

J. HEGERMANN LINDENCRONE.

Pour l'Espagne:
(L. S.)
(D.S.)

LUIS POLO DE BERNABE'.
EUGENIO FERRAZ.

P.óUt L' France :·
(L. S.) ..TULEif CAMBON ,, '
(L.B.) E. LAVISSE.
(L.S.) PAUL HERVIEU .,
(L.S.) L. RENAULT.,
(L.S.) GAVARRY.
'(L.B.) G. BRETON.
-(L.S.) GEORGES LECOMTE.,
Pour la Grande-Bretagne:
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)

H. G. BERGNE.
GEORGE R. ·ASKWITH ..
J. DE SALIS.

Pour l'Italie:
(L.S.)
(L.S.)
(I... S.)
(L.S.)
(L.S.)

PANSA.
LUIGI ROUX.
SAMUELE OTTOLENGHI.
EMILIO VENEZIAN.
AVV .. AUGUSTO FERRARI ..

Pour le Japon:
(L.S.)
(L.S.)

MIZUNO REN1'ARO.
HORIGtJCHI KUMAIGHI.,

tnur la République de Libéna:
(L.S.)
I

VON KOERNER.,

Polir le Luxembourg:
(L.S.)

CoMTE

DE

VILLERS,

Pour Monaco:
(L.S.)

BoN.

DE

ROLLAND.

Pour la Norvege:
(L.S.)

KLAUS HOEL ..

Pour la Sullde;
(L.S.)
(L.S.)

TAUBE..
,
P. M •. AF UGGLAS.

Pour la Suisse:
·

(L.S.)
(L. S.)

ALFRED DE CLAPARtDE.
W. KRAFT .,

Pour la Tunisie:

(L.B.)

J;E.AN

GOUT ..
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l>ÊCRETO N: 15:·531 --':DE 21

DE JUNHQ DB

t9!2

'Bmancipa o ll.ttclco •'cctonúú · c·.4.puctWana :t, 1w EstadO do
·• ··

· Paràná

·

O Pre~idrnf.c da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o art. 227, do regulamento a que se refere o
drcretrJ n. tl.OtH., de 3 de ncrvcmbro de 1911, resolve declarar
rrnanr:;ltldo 1· m:cleo colonial (Apucarann:t, no Estado rlo Paraná.
Hiu de Jant.>iro, 21· de junho de 1922, 101• da Indepentlenria e 3 '1• da Republic.a.
EP!TACIO l'ESSÔA.

'. Pires do Rio.

DECRETO N. 15:532 -

DE

2·~

OK JUNHO UB

i9~

ifpprova a planta c o memorial tlcscl·iptit!o iidicand•J a i·ravessia das linhas telcphonicas da Rio de Ja,wiro and 34o
Pauw Telephone Company, no.r limites do . f:y~tu/.o. tlo
RiiJ dr. Janeiro com o de Minas Ger:aes,

O Presidente da Rcpublica dos Estado<; Un!dii,; l!o l.Jra1-'il, at.trndtmdo au que requereu a Rio de Janeim and 8i•J
Paulo 'l'clephonc Qomjpany, successora da. The Iuterurban
,'l'elephone Company of Brasil, o de accôrdo com as informações fl)restadas pela Reparti~;ão Geral dos Telegrapho~. de~~rcta:

Artigo unieo. Fica approvada a planta c bem assim o
memorial descriptivu indicando a tra.ves<;ia da.<~ linhan tel&phonicas da requerente nos limites do E;tado do Rio de Janeiro com o de Minas Geraes, conforme ns documentos que.
mm este baixam, rubricados pelo director geral de Expedionte da Secretaria <lc Estado da Via-ção @ Obras Publicas.
Para.gra.pho uni co. Antes de ·abrir M publico o servi co
telephonico deve a Rio de Janeiro and ::; . Paulo Tel~phoM ·
Company. submetter um project.o de tarifas á appro~ão do
~hnistro d~ Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 24 do junho. _de 1922, Hiio da Indcpe.nooncia e 3/L• da Hepublica.
EPM'AC!O .l'&.H:lÓA.

J. Pires.
Lei~

de 1022 _, VOI. 11

do. Rio.

l)ECRETO,.N.

1.&,5.33-DE

24

DE .lUNllO

D~ _1922

- ~pprova o regulm;tentn para o «F'tmdo Especial~> desÚnado d
·.•· · . construcçdo e manutenção de leprosarios, a cargo do Depm·tamcntn Nacional de Suudr; Publica
O Prt•si<lenf<} da Repuhliea elos E~lados Unioln~ do Brasil,
usando da atf.ribuição que lhe confere o art. ft8? n. 1, da
· Constittl ição e á vista do di~posto no art. 11 da let n. 11. HO,
d(' 3i de dezembro dll anm- proximo find_o, re"':q!v•.~ appr!J'-:a'·
io regulamento que a este acompanha, as~ngnado. pelos rmmsiros de Estado da Fazenda c da Justiça e Negoi)IOS Intenores,
r•ara o «Fundo Especial» destinado á construcç.ão e ~nanuten
Ção de lcprosario.s, a cargo ele. Departamcntv Nacwnal de
Saude Publica.
_ ·
Rio do Janeiro, 24 de J.v.nho de 19~2. 101" da Independencia e 34• da Repuq_lica.
EP!TACIO l'ESS•.,A.

ero Baptista.,
Joaquim. Fe1-reira. Chaves.
Regulamento para o «Fundo Especial», destinado a construcção
.. e -manutenção dP- le:prosarios, approvado pelo decreto nu.mero 15.533, de 24 de junho de 1922.

Art. 1.• O -~:Fundo Especial>, destinado á construct;ão e
manutenção dn leprosarios, ficará sob a guarda do Ministerio
da Fazenda e sr,rá constituído pela quota de trinta por cento
(30%) da renda do impost1' sobre o consumo da aguardente
ou de qualquer outra bebida alcoolica, Jlreparnda TJC!a di;;tilla.cão da canna d(l as"ucar.
Art. 2.• A nir~ctoria Central de ContalJilidatlc da Republica organizal'á mensalmente, á vista dos balanços da receita
e despeza das repartições Hlbordinadas, a demonstração, por
Estados. da quota de 30 o/o da renda. de imposto S••bre o consumo da aguardente ou de qualquer outra bebida alcoolica
preparada pela distillação da canna de assucar.
A Directoria Central dn Cont.abilidarle ria Republica. re1
metterá ao Departamento Nacwnal de Saude Publica e ao
Tribunal de Contas, demcnRtracões da renda da quota de
' 30 %, de que fôr t<'ndo conhceirnento, para 0 respectivo re-

·gistro .
.. ·

§ 1. Para os fins
0

pr~vi!'ltos

neste artigo c para que se

mantenha. em dia a cscl'ipturacão do «Fundo E'lpnciab. as rep~rtiçõr" arrcr,udar:!oras providenciarão no sentido rle ser feita

na escl'lpturação, antes da nrganização rlo" balanço.-:~ mensaes.
annullaçã('l. no respect.iv" tif.ulo o]a rf\ceita, rta quota de
trinta por cm1to (30 %) . a qual será <'Scriptnraua. em balanço
como receita espec•alizada - sub0rdinada ao capitulo Renda oom applicação especial - I<'unclo para con1>Lrncção c
·
mannfrmção rle l<'prosarios.
Art:. 3. Os rPcm·sos ((\w pa<;sam a constituü· o -.:Fundo
Especial» destinam-se exclusivamente ao pagamento das despeza~ com todas e quaesquer obrns pu serviços para os fins
prev1stos no presente regulamento..
· ·
fi:·

0

l'aragrapbo unfoo. A! rendas pemncentelf ao cFundo

-tspecial:. !!Prllo esoripturadae com especificação do logar e
procedencia, discriminação (:l8s8 · ~tu e deverá coutltar de qualquer demonstração ou balanço remettido ao 'fhesouro ou ás
délegacias fiscaes nos Estados.
Art. 4." As impudaneia!; pertencente;:; ao «Fundo Esp0eial~
fi·carão depositadas no 'l'hesouro Nt~.eional, ú. disposição do.
Minist-erio da Justiça e Negocios Interiores, á medida que se
tornarem necessarias para o pagamento das despezas de
construcção ou de manutenção de Leprosarios em qualqUer
parte do territorio da Republica.
·
Em taes despezas incluem-s-e .as provenientes de pessoal
c material necessario aos mesmos fins.
Concedido o credito, a repartição a que fôr feita a distribuição respectiva antreg'ará direc~amen!Je ao chefe ou encarregado do serviço, que fôr ~ªdo, ou por intermedio
das repartições dependentes, os ~Jlntos que, d-entro dos
limites do credito, forem requisitados para attender ás des:vezas.
§ U Da applicação da~ importancias entregues será organizado um balanoote que, devidamente examinado pela delegacia 'liscal respectiva e julgado conforme, á vista dos documentos de receita e de despêza, deverá ser remettido á•
Directoria Central de- Contabilidad-e da Republica, para os
devidos fins.
§ 2.• Os recursos do cFundo Especial:. poderão, a juizo
do Ministerio da Fazenda, ser depositados no .Banco do Brasil
ou em suas agencias.,
Art. G.• Para as despezas que tenham de ser pagas fóra
das sédes das delegacias ou repartições subordinaaas e .para
as despezas miudas e de prompto pagamento nas capitaes dos
Estados, os fornecimentos ae fundos poderão ser feitos, ao
eheJe ou encarregado do. l!.erv~c;o c()mQ aàeantamento pelo
'l'hesouro Nacional e pelas delegacias ou repartições dependentes, sujeitos, porém, taes adeantamentos, as seguintes presoripcões legaes;
A prestação de contas do primeiro adeantamento não é
indispensavel para a realização do segundo, não podendo,
entretanto, realizar-se o terc-eiro adeantamento sem que a
prestacão de contas do prime•iro se ache liquidada, seguindo-se
a mesma disposição em :relação ás subsequentes.
§ 1.• Os responsaveis p-elos adeantamentos serão debitados ou creditU~dos em um livro especial de contas corrjmtes, que deverá existir na repartição que fizer a entrega das
importancias adeantadas.
§ 2.• A prestação d-e contas dos adeantamentos acima
refendos deverá ser inctada dentro do prazo de 90 dias, decorridos da data do recebimento respectivo, salvo_ prorogação
pur moti\•o justificado.
Art. 6.• No caso de insufficiencia de numeraria na repartição que tiver de f.or:necer os fundos por conta dos cr·editos
distribuídos, o Ministerio da Fazenda, informado telegrapbicamente, providenciará immediatamente sobre o supprimento
necessario, e quaesquer despezas com essas providencias corr~rão por conta dk) "~undQ Especial~.

>:~~

delegacias. fiscoos, logo qu\l; hajam recebido t.aes sup·d!!.ráQ: ,s.eioo.eia, por telegrnruma.. á Directoria Cen-

~P.dtflenws,

.·~_ti'ãl dé Contabilidade da: .ftepublica.
'-.! .A Directoria Centr_al•. de -Contabilidado da Re'publica

fará

escripturar em liv-ros esp-eciaes tooas as operações de receita.
e de dcspcza do ''Fundo Especial" '-' para idc-nticas escripturações, que dcvrrão exisJir no Tribnna! dn Contas e na Secyão
de Contabilidade d-0 Drpartamcnt.o Nacional r!c Saudc Puhhca,
_Hli'!iio fornecido~ directamente pela Dircctoria Central de
'C::ntabilida.do da Hrpnhlka t.odos os cl\cmcnfos ne.cessaríos.
Paragrapho müeo. A eseripturaçiio do «Fundo Espooiab
· . será. feita pelo mdhodo de partidas dobradas e ()!Jcdcccrá ás
iutrucçõcs n•latiYa~' á contabilidade publica.
llio de Janeiro, 2í de Junho de. 1022. - llomcro Bafltista. -- J uaqttfm Fen•eira Chaves.
DEGH~'l'U :\. T~.53't-

DE :!fi DI·; .JLNHU DIJ:

192:?

Abre rw JliinistuJ·io da Justiça. ~· .Yr:uocios Interiores o Cl'l'di.tn

··

e.çprcial de :JO :000~, pm·a mn:iliw· o ';onstrucção do edi. · li cio destinado â sé de do Instiht-~o ;1 rchcologico c Gcographico de ,1fuyüas.

O l'l'e~ident!~ da 1\r>ptthlie:t th•:-; E.~Laúos Uuidos do Brasil,
úsando da autorização concedid-a pclt, deerelo lügislatho numero 4.45V, df.' 10 de Janriro ultimo, rrsolw abrir ao Ministerio da Justir;,a c ~egocios Jntcriorrs u cr(•dito rspecial do
50:000$, para auxilia!' a conslrurção do edifício destinaúo ú.
tiéde do Insliíulo J\rclieologic-o e Gcographico de Alagoas.
· Rio do Janeiro, 25 de junho dt' !!):?:?. 101" da Indepcudeuci.a e .3 i 0 da Republica.
El'lT.\CIU, l'E8SÔA-

.Iorlijll i.m Prn·rl'ira Chores.

DECRETO :; . 15.535-

DE

:>:::;

l'C ,J1J0I!O [))'; 1!1:!:!

-A,bre ao Miuú;terin elo Justiça u ·.Y('gucios Intaiorcs o credito
.especial cl1t 100:000$, 1ll11'a IJ.U;ri/i(l)· a coustrw:çüo do edifício destiuadv á sédc do ln.çfitnto f;,;ua1'aphico ~~ Ilisfnricu da Bahia, na capital desse Estado

O Pre-sident~ da. Hepubliea d· rs l~stndos (] nidos do Brasil,
usp.ndo da autoinação conccdid,'l pPlu dPcl·!'lo IP[:;'islativo numero 4. 4il~l, df' 18 ((e janeiro ultimo, n•sCJlve abrir ao I\linisterio -da .Tut~liça ~'. Xegocios Intrrion'" rJ !'rrdilo rspecial <le
, 100:000$. pam a11X1har a construc~ãn do edifício dflStinado '::'t
séde do Institulo UP.ographieo ~~ Hislorieo r!?, Il'ahia, na capita.l
do mesmo Estado.
·
Rio dn Janeiro, ~5 de junho de !\/?:.', 101" da ludependen.,ja e 3-í• da Republica.
}~PITACIO

PEHSÔA.

Joaquim Fcn·eira Chaves.

.t\Q:rbJ!~'DQ )•ai>EJ\: · EXECOTtVo

:DECRETO N' 15:536- DE 28

DE JUNHO DE

1922

Approt'l\ o rbgula'mento '};ara administração dos corpos de
tropn e estabelecirnento.~ militares
O Pt·Psidenf.f! da llepnlJ!icn (loll Estados Unidos d0 Beasil,
da at.trilmicão que lhe eonfel'!' o at·t. 48, n. J, t.la
r.on~tit.uiç1io. l't>~ol\;e apJJ!'ovae o regulamento parn adminisn,~ando

tração dos corpo;; dr1 tropa e estabelecimentos militares, que
com Psln baixa, assígnado pelo Dr. João Paudiú Calo geras,
ministro de Estado da Guerra.

P.in de Janeiro, 28 de jl,mho de 1922. 101"

(la

Indepen·

dencia c 84" da Republica ..
EPlTACIO P.&ssôA.

Jo(fo P.anrliá Caloge-ras.

!tegntamento pnra Administração dos C-orpos de T1·opa e Es·
tahelecimentos Militares

TITULO I
Da organlooção do serviço

GAPITULO I
PAnTE OERAL

Al"l. t.• 0,; corpos de tropa. repnl'lü;ucs r r-,.;falwh•r·imcn...
grnd. ronstifurm unida c! oH ::ulmin is! raL1va~ .
.'\rl. 2." o, eol'pos 1ic tr·orm •1111' rollstit.ucm unir1::tdeg

!<l~. r>m

adminislmf.iva~ ~ãn:

Hegimcnto (infantaria., cavallarin r artilhnria) :
Batalhão (mll!lHl•)rr.s, infantnria mont::tcl<t. eP.IUnharia e
fsn·o-viat·io);
(ir·upo (artilharia a ravallo, de montanha e de costa);

Parque (artilharià, engenharia e aeronautira):
Companhia. esquaiirão on bateria. isolado;; (aviação, es.tabclecimontu;;, i'erro-viarin, administração, carro~ de assalto,
transmissi)pg e ai·[ilharia de costa).
EfJQUAfJR!Ll!A DR AVTAÇ.:\.0
Ji'Ol'nw~·tío

srmitaria

. Art. ;).• Carla HliÍI!aflc adtnini~trativa (o no:·mulmr.rte gerJdn. por nm Gonsclho d1~ Aflministração qu1\ &ob .a prl'sidencia do t•nmmandanl.f•, direrlfll' ou ehnre l'P~IJCCtiVIl, pl·ovidene!a. dn conformidade com o~ regulamentos e (Ji&posições em
v1gor, sobretudo quanto fôr nooessario á vida material da
tropa em tempo de paz. bem como no que roneerne ao mate~
rlul pl'rci~o para a mobilização.,

ÁMóà DO PODD BXECVTJVO
·..· · · Paragrapho unii'O. O ConseÍho de Admfnt~t.raclto' exercê
. vigjlancia .sobr!l o pessoal, oncarrellado da execnr.ão de suas
deliberações e verl!ica a contabilidade dos gerontf'>: de fundos
·e rnateriaes, sendo cada .um de seus membros ind1vidualmente
responsavel por qUalquer irregularidade que cc•mmetter ou
consentir.
Art. 4.• Para a. satisfacão das necessidade~ materiaes dos
rnilit.ates, a arção administrativa rlos Con~elhno: de Adminis
tracão consiste em receber os rPcursos (em dinheiro ou cs
pecie) e administrai-os, dirigindo o seu crnprt>go e de tudo
prestando contas.
Paragrn.pho unico. A~ percepçõe~ em dinhriro e rm mu·
· teriaf'!'! pertencentes aos diverRos serviço-; confiado~ á Inten
(lencia •da Guena são. n,Oi" corpos d11 trop'l, objr·rto de deRpe
zas especiaeR, d11 pedidos ou ref!UiRicõr." envillrias, pelos Conselhofl cte Administração, no encarregado de rol· o~ ú disposicão dos corpos, em ra:>:ão dos direitos que rPsuli.am dos effectivm~. da !'lituação drsi11s n ria!'l disposic.iie.~ r.r•r!hdag nas leis,
·decretaR, rPgulamentos, tarifas, tabelJ.as e deci><ées em vigor.
Art.. 5.• A direcção e vigilancia Jo e:r.prr(l'o dos recurRoS
nsRim reali:>:ados, Bão consignadas na escriptur:tçãc das respe~
ctivas contas .
. , ,Es_tas contas, dep0is ri~ fegulat:izad~H e v~rificadas pela
D1recçao de Jntendencm DIVIHionaria, sao enviadas m~nsal
mente á Directoria Geral de Intendencia da Guerra. ~h1 gr~
padaH por trimestres e apresentadas em eonjuncto á D1rectorm
Geral de Contabiliriadc da Guerra.
·
Paragrapho unico. As contas das unidades adminis~r,:a
thas, que não estejam subordinarias ao Commando dn Regmo,
serão enviadas dirPctamente á Dirrctoria Geeral de Intendcncia da Guerra, no praso acima previsto.
Art.. 6. • .;\s percepções, tanto em dinbriro, como em especie, são de duas categorias: umas, resultam da apreciação
das necessidades individuaes e a distribniçâo será funcção do
effect.ivo real a prover; as outras. resultam das necessidades
da vida commum on d.ifficuldarle d.~ esprciricar a dotação por
individuo interessado. Estas ultimas term o cararter de dotações globaes.
1.• As primeiras são:
4

4

4

4

-soldo e gratificação;
- despezas de transporte individual;
' - indemni:>:ac!io de etapa.
2. 0 As segundas constituídas pela~ ma,çsas de:
-conserva cão do fardamento;
.
· .. , - conservacão e reparacão do pquipamento e arreiamento;
-aquartelamento, alojamento e acampamento;
-·- illuminação;
-forra~em e ferragem;
.
-expediente- inclusive. inl'ltrucção e musica;
-conservação e rc>parac1ín dn armarnc>ntn, munição e material de guerra:
- despe:>:as diversas.
Art. 7. • Quanto ao Roldo c> Rratificação, o Conselho de
Administração só os percebe na modida rio estrietamente neeer;~a,rio para assegurar a cada um dos militares presentes na unidade o recebimento das importancias que, com esse titulo,
lhes são devidas pelo Estado.

"ll~S 00 .PODER EXECU'I'tVO

§ L o No que concerne ás despe1:as de viag~Il_l e tra~porte,
o .Conselho só intervém para adeantar aos mihtares lUt3re~,

sados, as quantias que, por esse motivo lhes co~}?erem, soh-·
citando á Intendencia Divisionaria, mediante justifiCação, ;Jl'ovidrncias para o reembolso.
§ 2. o Quanto ao emprrgo das indemnizações de chpas,
os Consrlhos se conformam com as llisposiçõrs contidas nos regulamentos especiaes desse serviço.
:'\rt: . 8." O emprego dos fundos destinados ás massas é
feito pelo Com;rlho de Administração, com a iniciativa e autonomia compativcis com ps interesses do Thesouro.
§ i. o As massas são recebidas por trimestrrs adr>antados.
Quando o material a adquirir tiver em vi<>ta a satisfação da<;
nflcessidadrs de cada um ilos serviços rm um scmcstr·e vn
armo, o corpo, repartição ou estabelecimento, com autorização
da Directoria Geral dé Intendencia rta Guerra, p6de requisitar
o total da massa do respectiYo serviço, correspondente ao semestre ou anno.
§ 2. As economias realizadas pelos Conselhos de Administração são de sua propriMade. e podem reverter, na totalidatle
ou rm parte, para outras massas, por autorização do commandante da Região, ouvido préviamrnt.e o dirrctor da Intendencia
Divisionaria.
§ 3. Alt)m da remrssa mensal das contas. de accôrdo com
o art.. 5°, as unidades administratiYas deverão rpmef.ter em
janeiro á J:erar:tição competente: o balanço g~ral do movimento de rhnneiros c o de matcr~acs no anno fmdo.
Art.. 9." A insppcção r fiscalização da administra~5o naH
unidades ar:lminislrativas, confiada aos intendentes da Guerra,
eomprehendc:
a) assistrncia administrativa prrmanentr do intcndPnte de
Guerra junto ao Conselho;
b l verificação e regularização das contas dos corpos;
c) correcções e rectificações julgadas necessarias;
dl vrrificaçõcs periodicas ou inesperadas das exisfencias
rm dinheiro e material, rom prévio corihrcimento do C')ffimando da Região;
.
e) vrrificação da fórma de todos os documentos precisos
" registros rrferentrs á administração. inclnsi v r> oR das delibrrações do Conselho e correspondencia:
f) finalmente, apreciação do caracter r6gulamcntar dos
arto;; adminiRtrativos, aos quaes esses documentos se rr,fcrem.
~rt.. 11). Os directorrs de Intendencia Divisionaria commnmcarão. ao commandanto da Região. c ao director de In··
trnden{lia Geral da Guerra, todos os- actos ou factos adminiil-'
trativos que lhes pareçam affectar QS interesses administrativas do departamPnto, assim como os do Thesouro. Dão conta
nas mesmas condições de todas as questões em que sna acçã~
tPm Jogar.
. Ar~. 11. ~m cada corpo de tropa, o thesoureiro (l o clavicularw P nn1ro responsavel pelos valnrfls depositados no rcs~Prtivo cofre: nos destacamrnto!", Pssa funrr:.iio cabe no offir 1a! commandante.
Paragrapho unico. Os fundos de uma fracção ou c!e:otae~mento, ~em conselho: . serão.- encer:ados em um cofre quo
ficará jlOb a responsabilidade do offiCial commandante.
0

0

em

..Art ,. 12, Quando & Som ma
numerarÍOB cxistente3 DO
de um COrpO, re-partição OU estabelecimento excedcl' au
total appro:ximado das despezas a effectuar durante o mez, o
. acesso, sempre. que for possível, será reoolhido a um banco,
desigoodo pelo Conselho de Administeação e a titulo de de~
t>bsito, revertendo os juros a favor da unidade.
PaMlJ5'I'a.pho unir-o. O Conselho mandará retit'lll', sr,gundo
aa necl}d.iidadc" do gerviço, no todo 011 em parte, as somma:1
3qsim depositat\as.
·
Os documentos de retirada dcvrrão !Pr a assignatura dn
thesoureirc e o visto do fiscal.
§ 2. As disposic;úes deste al'l.igo abrangem tambPm o commandante de destacamento sem conselho.
Art. i 3. O uni co competente pat·a receber dinheiros oon
signados pf'lo Estado ao corpo, ropa.rticão ou estabelecimento
'ou de qualquer outra procedencia e quê devem ser recolhidos
. ao cofre, é o thesoureiro ou seu substituto legal, salvo impe. diJl'l,ento destes, c.aso em que o commandante, director ou chcff',
d~v1dament~ rmtorizado pelo Conselho. nomeará outro officiaJ..
Art. n .- Os fundos !'lão distribui dos ao corpo pela repartição competentemente habilitada com os respMt.ivos creditoR,
mediante rf'l(]uisição do pr~sidcntc do .Con9elho de Adminis~
tração, por· c~t~ devidam:mte autorizado
•.· · Art. Hi. Os intendentes de Gqerra pódem 1)edir vistas
dos registros c documentos de contabilidade, neccs!larios ao
exercido de seus deveres de vrrificação, n.ão po<.lrndo comervai-~ por mais de oito dias em seu poder.
,·
:' · § t.• :AR vt>rífíctWões serão feitas po1· lrimest.re, no 2•
'mez após a expiração do trimestre anterior.
§ 2.• Procederãn ainda. mas ~ómehte por ordem do com. mando, a revistas de effectivo~ o verificação das contas in, ternas rel1:1tivas á gestllo da~ ctap'as.
:Mfr9

0

4

CAPITUJ,O IJ
COMPOSIÇÃO 00 CO"'SELHO DE AD!'.'fJNISTRAÇÃO

· Art· 16. O Conselho de Administração compor-so-ha:
§ f.• Nos regimcntO!l de infantaria o artilharia: do commandante, o fiscal, um major c.ommandant.e de batalh~ oH
grupo (por seis mezes), n official contador-thesoureiro e o
~icial cootador-alritoxarife; nas escolas e collegios militares.
como allima, sendo o c.ommandante de bat:llhão ou grupo sub!llituido por um capitão commandante flp rompanhh.
§ '2." Nos regimentos de cavallnria r batalbões nã.o inoorporados: o commandante, o fiscal, tm, eommandante rle cs[JUadrão ou companhia (por seis mews), o the~lOnreiro P "o almoxnrifr.
§ 3.• Nos grupos isolados, parqurs. (•fe.: o r.ommandante. o fiscal, um r.ommanclanLe dP bateria. r>fr .. (por seifl mozesl
o tbesoureiro e o almoxarifc.
·'
§ 4.• Nas companhias, csquadrõrs P baterias isoladas,
tl9Quadrilhas de avi:w;áo e form~ões sanitaria~: o commandante, o eeu immediato e o offieial contador, que deeewpe-·

~ :A<;TOS,.DO,, PQDER EXECUTIVO

nhará 'ao mesmo tempo Gs funeções rJe enrnrregado fle rnudos
e material.

..· ·
Nas repartiçõc'l ou. rstabelecimcnlos militares: o .
direetor ou ehefn, ó seu immediato em hierarchia, e um chefe
de serviço, rliviJ>ão, secção ou grupo (por seis mezes), sendo
a!i fun.-çõcs dr thPsoureiro-secretario e archivista e dP encarregado do mal Prial. dPscmrwnharlas por um offieial d'' '"Qua§ fi.•

·
fh·o de Contadores".
~ {;.• O rornmandanlf•. de corpo ou ciwt~.~ '!( r~cabeleeimcnl o on :·rparl ição {, o presidente t\1.1 Conscl i1u, " :'CU im- ·
medialo. fi"''al e relator; um nfficial do quadro dr contadorm:thesQuréiro, encarreg-ado da contabilidartr> financeira. archivist.a e secretario do Cor:sPiho; P nutro offtcial rio mesmo quadro -- almoxarife, Pncarrr:gado rlo material d11~ artnaZI'n>: dll
crwpo. ~Prvir,n fje mobiliza.\.ãO, a<'.ampanwnto, et.r.
~ 7." O l.he~onreiro .c o alnwxarifP, do::; l'orpos rir> tropa,
perlcnrcrãn exrlusi\·anwniP no «(lll::tllro 1!1' flffieiaec; Contarlon~s•.

Art. 17. A funccão dP membro do Con~clho nfín isenta
rwnhum official do seu ~m·viço normal.

CAPtTTTLO HI
AOENTF.A DO CXINSET.JIO

Ar!. 18.

O Com;Plho de Administrru~ão trm pnl' ageflte'l

Pxecutivos os officiaes contadores, os r.ommandani.Ps de companhia. esquadrão. bateria. etc., r, finahnrntr, ns ch!'fes do
~crvit:<1 ou PllNll'J'Pf!ados c;lp incumbencias PRpPeiar:~ que tenham
templlt·ariamente dinheiro ou material a ,;en rargn (ajudant.r.
rnerlico, .,,el.rrinai'io. rlirrctor da f''Wola rrg-inJrnlal, in~t!'llctnT'P~.

Ptr.) ·

.

Carla um deqst>.s r.gPn1 Ps ~~ r·nsponsa-.
vel, prranlc o Conselho, pela gestão do numcral'io c material
CJUO ti ver para emprPgar. conservar, transformar nn distrihuir. (\S quac~ constarão dos registros e (•scripturar;ão. determinado~ prlo'J regulamentos r in~t.rucçõe~ dr: r•acln ~en·i~;o.

PUJ•agr·apho

1mic~".

CAPITULO TV
TNSTALI.AÇ.\0

Arf.

l!l-

•r. llTSSüLUç;in DO

r.O~RF.I.HO

();:; Conselhos de Administração dos e,nrpos de

I r opa ro dns rstahcl.r.cimentos on repartições pcrtencent.es a
nma Região Militar, i<Prão in1=1tallados nu diss0lvidns pelo
eornrnándanl 10 da Região nu um official por elln designado
eomo seu s.uhstiluto, rnm a assi.o;f encia rio dirertnr flivisionar!o de Tnfpnrlrmcia rh GuPrra _o.n rle um seu delrgadn, espeC\talmPnlr> nnearrPgadn da -Ynrrfirn.<;fto da,; contas rins corpo~
rle tropa. Os doq eslabelecimrntos e rP.part.ições não depenilentr~ ~la Rr:gião são creados 'ou dissolvidos pelo dirPetoi· divisionario ele Intrndencia ela Gurrra nu sr.u delegado, de conformidade com as instruccões do direetor geral de fntendencia
Guerra.

na

· . §. ,t.• Nas Unidades· admhlistrativas dirigidas por g&neraes;
.serão por estes installados ou dissolvidos os respectivos oon: sélhos, Min a assitencia· do intendente de GUei'ra, I'epresen. tand.o o directol' geral de Intendencia da Guerra .
. , § 2.• A dissolução é feita segundo ordens e instrue~,;ões
, cspeciaes do Minisfl'O da Guerra.
Art. 20. Do acto da installacão ou dissolucão de um
Conselho se lavrara uma acta, assignada por todos os membros e delegados presPntes, sendo enviada uma cópia á Dircctoria Geral t'le lntendencia da Guerra.
Art. 21. No caso de frar.cões constitutivas. de uma unidade arlministrativa aquartelarem separadamentr, maf'. na
mesma localidade, o Conselho funcci011a onrle se achar o e~
tado maior da unidade.
§ f.~ Si. porém, essas fraccõcs estiverem deRfacadas em
localidades distantes, administrar-se-hão independentemente,
prestando mensalmente contas á unidade arlminiF:trativa, f'.éde
do estado maior da unidade, enviando pa•.·a esse fim os balancete" e documentos justid'icativos.
§ 2.• Si essas fraccões aintla se subdividirem em pequenos
. destacament.nR sob a.~ , ordens de chefes independentes, esses
tnmhE>m administ.rar-Re-lião separadamente, a datar do di!\ da
~eparaçfio; si. ao ~ontrario, reunirem-se varios pequenos destacamentos da IUPRHJ:t fracção. pas,.arão a ter uma unica administração. exN'eida pPlo. commando do nDvo destacamento. a
datar do dia srguinto ao da Teunião.
§ 3." Os desf acamento>~ não terão administração autonoma
quando. em razão da facilidade de cmnmunicações, receberem
o que lhes fôr devido na unidade ou fracção de que dependem.
§ 4.• Em casos espec.iaes e quando julgar conveniente, o
~Ministro da Guerra póde desligar da respectiva unidade, ligandn-r. a outra ou dando-lhe administração autonoma, qualquer
fráccão destacada.

·.

CAPITULO V
CO:MP!<."l'F.NCIA F. A'l't!URU!ÇÕF.q

no

C:ONf!FLitO

. Art. 22. Ao conselho compete :
§ 1." RE>s,~lver as questões concernentes a fornecimentos e
' i:ontrae:.H:
§ 2 • Celebrar, mediante prévia autorização, em épocas det.erminadat e de nccórdo com a legislação em vigor. os eontractos neccssarios para provimentos, confecções ou reparacões, desde que as despezaFI estejam autorizadas pelos regulamentos e instrucções respectivos, sem, entretanto, ultrapassar
afl quantidades e preços fixados nas tabellas.
' · . § 3.• Ordenar compras e prescrever confecções e repara~ões. pagaw~is mediante apre~entação de facfura, quando feitas
ndminiRtrativamente.
§ 4." Reccher das reparticõeR pag-adoras, por intermedio do
thesoureiro. os quantitativo!" rlas differentes maRsas, bem como
. qualuuer imporlancia destinada :í unidade.
§ 5.• Autorizar as despczas extraordinarias necessarias,
dentro daR re11pectivas verbas ou massas, não podendo excedel-as, sob pena de responsabilidade, á qual ficará tambem su-

jeito ó agente exeeutiv~ que a realizar antes de publicada à
ordem em boletim dA unidade. Exceptuar-se-hiío os casos de
execucâ.o urgente, •determinados pelo presidente do conselho, :
para os quaes a · ordem devo ser publicada dentro de 24
lrorns.
§ ô." A!'>segurar aos commandantes de destacamentos, de
companhias c aos chefes de scrvicos ou de incumbencias esv~ciae", a intportancia em dinheiro ou material nece'lsariv á.
st;a adminiRtração.
~ '].• Propôr, encaminhando para a Directoria Geral de
Tntendencia da Guerra, por intermedio da ·Direccão Divisionaria, quando fúr o caso, a adopção das providencias julgadas
COJ!Yenientes para maior facilidade da escripturação e contabi~
lidado c bem assim as altm·at;:õcs nPcesgarias nos modelos, insi rnccõPs, etc.
§- s.• Communicar ao dircclor de Inl.cmrJpncia Divi>lionaria
qealquer irregularidade ou falta na marcha da administração,
com indicação dos responsaveis. quando as providencias de
occa;;ião não sejam da ,:ua alçada; poderá, entretanto, suspemiPr o responsavel, conforme a gravidade do facto. mediante
rrnnifio para esse fim convocada, com a presenca do director
divi~ionario ou !'<cu delegado, quando preciso.
§ 9." Autorizar a acquisição, reparacão ou concerto de
rwalquer material necessario aos serviços da unidade, em faJnira!'l 011 ar~.nnaes, merliante · indemnir.ação. E~sa acquisição
flr-rfL nhriguforiu Pm esfahelecimrmlo do Estado, quando s11 Ira-·.
tar de material de transpor·! e, urmanwnto ou outro qualquer
r1ue t•oqucira uniformidade c conrlições t.nclmicas esneciaes.
~ 10. PrPsfar aofl commandantes de Grande Unidade e
fil'gi!'io. a f!Uc prrtencer o corpc, aos inspectores de regiões e
especiaes, rlirector geral de Intendencia da Guerra. intendentes
rh~ Guerra. Divisionarios e delegados dessas autoridad<•s errt
rpmlouer in;;.pecção, todos os esclarecimentos ou mformacõ~s
r(I ti' lhe forem solicitados.
§ 11. TnRprccionar os depositos da unidade, velando pelâ
boa arrumação e acondicionamento de todo o material adquirido. fornrcido ou entregue. incumbindo ao fiscal certificar-se,
por occasião do encerramento annual da escripturacão, da exa,~fa eonwrdancia entre as quantidades de material existentes
n~'s depoRifos e as consignadas em carga.
§ 12. Assegurar-se, como julgar conveniente e. no minime, uma vez por mez, da existencia effectiva dos fundos em
l'ofre, !'lendo publicada em boletim a importancia dos saldos
ennGntrado~.
·
Art. 23 _ Os fo!"necimentos para a subRist.encia dos homens
11 forra~eame!lto dos animaes con!'!titurm oo.Jecto de regulamentos espec1aes.
CAPITULO VI
!'IESEIÕES DO C:O:-.ISET,}IO

Art. ~·'t. O conselho ~6 podP,rú dPlibnrar. estando presente
a maioria rios mrmbros.
§ 1.• O prP>~idenle convocará o conselho: mensalmente,
pa:rn ajuste de contas do mez anterior; sempre que julgar
conveniente; mediante requerimento da maioria de membros;

finalmentr:. mooi:mt~ requerimento do director de ;rntendenclà
·.·lllvisioharia. 'O dia ·e hora ·da reunião serão designados em
'·boiefim: da 1inidade sendo •o direr.tor de IntendeMia Divisio, nària avisado 'com á neeessaria anleccdeneia, quando tiver requerido n reunião on rlese.iar assistir :ts srssõt~s.
·
~ !:'." O JT!Pmbro, qur falt.:tr. justificar:\ por eRcripto o mot:v•• do n:io romparreimcnio (1. ~csRão. motivo. que o _co}lselho
nprceial':i !' KÚ aecci!ará Pnt easo dr fnrt;:rl ma11W. drndamente
l'<l!!tproyarln. rnnsiqnanilo-o na neta.
§ :-::• Jlios dia~ dr rennião do ronsclho, os officiaes gua
delle fizrrf~m l'ftl'tr não sPrftn di:;lrnhidns t'm nnlro servtço,
"ilfv.J raw rlc fC'rca maior .
. § .'o." n preidrlentr suhmrl fpr{~ :'i. aprPriar:ão do Co.nselho
tt mataria dependente do delibemção clccte e bem ass1~ os
assumptos .h t·r~ol\·idos por sua ordem, tlo~ ·Quaes dará mformaçõoo por iniPJ'mNiio do t'ii!enl. que o.prRsr.nl.(llrá OR documentos que possam 11sdare"Cel-os. SCirão igualmente npre
ciada.s as proposiçõr;:, rlu \'irlas nu qupstõf'~ ~prPsPn Indns por
, qual>qurr dos mrmlJros.
Art. 2á. O Conselho se pmnunciar:í por maioria clf' votos;
·
o presidente os apurará. comeoantlo prJ,, official menos graduado r-. em igualdade de post.n. prln mais mod!'rno, emittindo, por ultimo. o ~eu. que decidiT"ú em raso de Pmpatr..
!
Paragrapho unico. Os membros do Con~clho, que não se
conformarem com as delibrraçõ'es da maioria, deverão consignar em arta os motivos dfl sua opposição, P, ~ómenlt> neste
' caso;' firam i~entos de rrsponsabilidaclc.
,
Arl. 26. De cada ,sessão do ConsP!hn ~rrft lavrnda uma
· aéta pelo srcrPtario, ·sendo a dr !WPslação. dP conta~ do theflourfliro, em seguida no registro do brtlnncrle respPctivo, no
livro compctentf'. nn lliPSmo' nia on nas primeira~ 2·1 horas.
A acta i3CI1á p;,cripta dr~ modo elaro P ronciso, rXcpondo synthpticamente as qurstõcs tratadas c rP~olucões adopt.nda.:; o
~ero assig11ar!a por torloR n~ membro~ JWPsrJJ!Ps.
Art.. 27. O prcsidPnl11 arlmiflirá nas srRsõrs do Cun'lclho,
quando julgaJ' conveniente, qualquer official da unidade.
· Par:Jgrapho uni co. Quando Qnalqnrr antoeirlafle militar.
•.com · ascemlcn<>ia administrativa 011 de inspC<"ção sobrf1 o Con~elho. assistir :'i sessão. flUa presença f'erá mencionada na acta.
• Art. 28. Os Commandantcs de RcgiõPs c grandes unidades, Direetor Geral dP IP.tendencia da OuPna, dirrctores de
: Intend('lncia Divisionaria 011 f!cu.s tlclrgarlos. assim r.omo os
,,Inspectores de Regiões e •CSpec.iaes, poderão tomar partn nas
,,se$.SÕ&& ·do Conselho ou provocar a reunião do me~rno. afim
'dê.'. vrrificar~m a rrgularidarle do fnnrcionamrnl o (' a ('Te' cu~ão dos diwrsos servit:os.
.
. . Art. 2!1. Quando. por cireumstancinc: excPprionaPs. não
fôr possivrl reunir- n Conf'elho. por ser n rnimrn·o dn MficiaeR
·. prnsen~e§ inferior ao minimo -1'xigido pa1•a o fune~.ionamenlo,
o presH'lente tomará. sob sua rPspnn~abilidnrlr. as me•lidas indispf1nsavris para agsegnrar a marcha do;; scrvir\o~ administrativos. meneionando-a,; no bolrLim rio mesmo" dia ou nas
primeiras 2\ hnrnR ntcis c <lanrlo conhecimento ar1 Director
fie Int.nndeneia Divisionaria.
Paragrapho uni co. As mrdida.~. publicadas em boletim
serão l"xaradas na act.a. da primeira rrunião o levadas ao co~
nheeimenUJ da autoridade auperior, si não fnrom approvadas
4

-

!HJ·
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pelo Conselho, podendo, ainda em gráo dl) a\)])eliac~o.. ser o
facto submettido ·ao Ministro da Guerra, ouvHin vreYtamcule :
o Dircctor Geral de Intendeneia da Guerra.
· Art.. 30. Toda a coiTespondencia será assi~ada pelo pre-.
sident~ sob n formula ,F. . . . . . posto Pn~stctente do Con~<clho t!e .Administração.
Paragrapho uniro. O pl'rsiLicnte do CDn~elhu P"tlet·á delegar a as,:ignatura da eurrP~pondeneia a•J fiscal.
CAPITULO VII

At't. :11. O prc>~irlenlP lHÍdl' suspender a exeew;ãn de qualquer
t!Plibcraçãn dn CnnsPllln. desde qtw lhe pare1.:a enntT·aria ÓH
leis. derreto~ e regu\amcnl.os rn1 vigor fl\J ans inlr.T·essf's da
unidadr: .e da Fazenda Nar.ional, cr,nvncando o l:onsi'lho para
rernn~irl~>racfío rlf' ~ru ar!rí. Havendo divl'rgeneia'i Iwssa rcnnião. aff,•vlar:'t o 1·a~o á autoridade competente, a quem remeftet'Ú H ma cr'l\Jia {la drl ilwrnção. j usf.i fir'anrlo n seu pro-.
l'er.limnnlo, nn v illn pt't'v iamentP o Inlemkule Di vis i onario.
l'ant~t apho tmieo. A aut<ll'idade, depois de in formada,
delihm·ar;i a respeito ou submelterá o àssumpu1 á eonsidCTação do Ministro da Guerra, caso não julgue dn sua attribuição rrsnlvel-n, pot· intcrmcdio do Director de Intcml'én<~ia da
Guerra.
Ari.. :1:2. Na auscncia do nrr:~idenk ,, officiaL qur o
substituir, fal':'t chegar no mais ln·,~ve prazo a11 ~eu conhecimento a~ deliberarões tomadas.
T>at·agrapho unico. Quando o presidenl.P swlpendet· a
cxer.ut;ãn Llo qualquet· das dnliheraçõ<:>H consignadas Pm acta
do f.es~ão a quf' não compareceu, nof.ifirm·á aos membros dn
Conselho, denLro do menor prazo -possível, l;egundo n determinado no art.. anterior.

CAPITULO Yllf
A1"fRl~liiÇÓE!::l IJO PES!::lll.\L DE AD~l!NlSTit.\ÇÃ()

Ar I.

:1:~.

Ao Presidrnl e do Cnnselhn compete:

§ 1." Assignnr os dllcumen(n,; rr.ferentes ao Cnn~elho.
§ 2." Agir·, em raso d!~ lli'gr)ncia, <'ttl nome rln Conselho
ao qual dará eonhecimento das tif•liheraçõeR tomadas Mn bo:
1etirn, ou reunião ordi_nal'ia fll! aind:~ en~ l't~tmião espccialmcntr) rouvP<'WJa. consH.Ieraudo-sc sol1dano (~orn dl<' o membro do Gon"f"iho. que na p1·imeira reunião nãrJ fizer r•)nslar o
uonl t'aJ'lO na respecttva acta.
.
.
§ _:J.o. Rf'nJc!.t.er tis auf.orida<lc~ comqletentcs dJpia. do votcJ
da lllaiot•ta do C~lll;:;elho, quan~lo nsl.e uão approvar ad~Js seull,
pelos f.IU<WS Sf't'a Pnlão o UDH'Il responsavr-1. si em in;:;fanr.ia.c;
~uperiot·cs, afr'· " Ministro ria GtH'r·r;,, não forPnl
homoln-

gados.

dade

~ ·L" Prever tUdll qur> se r~ferir á adrninü;Lraçíio da uniP

:'ts rlisposiçõec; que se· relacionarem directamente eom

a mobilimçãp_.,

L

§ 5.• · Ver·ificar, auxiliado pelp fiscal, a êXlstenci4 ;doA
dinheiros em cofre o mater•iaes em deposito, conforme a àisci'irJ,líriacão da respectiva cscript a.
§ 6." Assígnar o:" contractos approvados pelo •Consollw.
.
§ 7. • Designar o official que, como o fiscal e o almoxarife, deva proceder ao rPccbimento e exame do material
adquirido, fornecido ou recolhido aos dcpositos da unidade.
§ 8." Ordenar em bolclim a carga du material, cuja acquisição e recebimento tenham sido feitos de aecôrdo eom as
prescripçõcs do Conselho, bem como as descargas autorizadas
na conformidade do art. 87.
s U." Autorizar a sahida de material dos respectivos dopositos, mediante pedidos regulamentares, dcpoit~ de couferidos
e rubricados pelo fiscal.
§ 1O. Ordenar o resa!'ei meu to dos clan ll!OS c preju izos
causados pelos agentes rcsponsa,·eis, determinando que lhes
seja descontada (los ,·eneilllentos a iruporf aueia col'l'espon~
dente.
§ ii. Requisitar da::; fabricas e arsenaes, pelos tramites
regulamentar·es, fóra das condições orevistas no § 9" do artigo 22, os concertos e reparacões do material.
Art. 34.
O commandante de cada regimento poderá,
sem prejuizo d:.t inslruecão, designar dous segundos tenente::,
um para auxiliar o thesoureiro e outro o almoxar·'ife. afim de
que por occasião da mobilização esses officiaes estejam aptos
para desempenhar funcções adtuinistrativas nos rcgimeutos
da activa, mobilizados de conformidade com os regulamento;;
de mobilização e a contabilidade dos corpos de tropa em campanha. Estes officiaes serão dispensados do serviço de escala,
escolhidos entre os que desejarem, c, na :t:alta destes, entre os
mais modernos. Taes funcçõcs serão desempenhadas alternativamente, seis ntczcs do serviço junto ao lhcsoureiro e outros seis junto ao almoxarif c.
' Paragrapho unico. Egqal provi.dencia deve ser· tomada
~os batalhões c grupos isolados.
Arl. 35. Compete ao fiscal:
~ 1." Velar pela fiel execução das deliheracões do Conselho é pontual cumpr'imento das disposições do presidente.
§ 2.• verificar c authcnticar com o snu con{Nc, nnf.el'! de
, submetter á consideração do Conselho ou do presidente, todos
os papeis e documentos que importarem em receita on despeza.
r§ 3.• Exercer, secundando o presidente, fiscalização permanente -e sem rcstricçõeS', sobr'c a execução dos pormenores
·· 9a.."administração a car~o do~ diversos agentes do Conselho,
examinando a exactidão das operações registradas nos livros
dá· unidade.
·
§ 4.~ Informar promptamcute, ao prcsidelltc. a respeito
de qua~qÚer abuso, desídia ou irJ'cgularidade que chegar ao
eeu conhecinwntiJ, para que este tmue as {lrovidcneins ncces-

sariM.

§ 5. • Examinar os pedí<los rio fundos ou material feitos
pelas fracções da unidade destacadas e propor ao Conselho a
fixação das som mas ou quantidades a Ih cs enviar •
.§ 6." Irispoocionar o ándamento doq serviços administra...
~ÂYO.~

:naqueHaª

fJ'acçõe~.:

· ·

ii8
A 7.• 't'ransmíttir aos offioiaes contadores, e demais agentes do !Conselho, ordens e instruceões relativas aos scrvlcos
administrativos a cargo de cada um.
§ 8 ;• Dirimir as duvidas ou contestações havidas entre
agentes do Conselho, re::oalvando a emes o direito de appella~
rcn1 para o p!'Psidente.
~ V." l't·opor ao Conselho o .augrnento ou diminuição ne.
cef>sar·ios nos fnndos ou material a fornecer ás fracções da
unidade c serviços especiaes.
~ 1O. Verificar, sempre que julgar convcnieutr, a e.Xislencia dos dinheiros a cargo do thesoureiro.
§ 11. Providenciar' paJ"a que as dospezas autorizadas pelo
[;onsclho e publieadas em boletirn sej!ltn liquidadas sem demora pelo thesoureiro.
~ 12. Velar' por que os pagamentog autorizados pelo Conselho sejam feitos nos prazos determinados, de accônlo com
as clausulas dos contractos, ajustes, etc. '
§ 13. Rubricar, por chance lia, todos os livros de escriptuI'ação que disserem respeito á administ.ra~;.ão financeira da
unidade ou -das fraccões desta.
~ 14. Regular a~ despezas llo Qofre de maneira a não
"tmver falta.
§ 1G. Velar por que os dinheiros recebidos pelo thesou·
I'eiro c que não importem em immectiato pagamento, sejam
immediatamente recolhidos ao cofre, damlo disso publicidade
em boletim.
§ 16. As~isLir ao recebimento Lie material de qualquer
vrocedcnci a.
§ 17. .H.equi~iLar, do presidente, a presença de peritos
para os exames julgados ncccssarios por occasião de entrada
ou recebirneulo de material.
§ 18. •V{\rificar .a entrada de mater'ial adquiriuo em vir~
tudc de oruem contH1a em. boletim.
§ 19. .Fiscalizar, quando entender, a sabida dos artigos
fornecido~ ás fraecões c senicos da unidade, providenciando
para que tudo seja feito com prornptidão c regularidade.
§ 20. Verificar, além do que estatue o § 11 do art. 22
E· sem prévio aviso, a quantidado e estado de conser.-acão do
material em serviço, assim como o das provisões de reserva
deotinadas á mobilização, levando ao eonheeimento do presidente qualquer irregularidade encontrada nessa inspeccão,
com a declaracão do nome daquellc a quem couber a r'csponsa.bilidade.
•
Art. 36. Compete aos commandantes de batalhão ou grupo, incorporado, sejam ou não membros do Conselho de Administração:
§ J.• Velar pelo bom andamento da adntinistracão
e contabilidade nas unidades sob &~tas ordens (compapanhias, baterias, eto)., sendo pessoalmente responsavel
pei! realidade do effectivo constante dos documentos de
contabilidade das unidades q\Ue lhes forem subordinadas.
§ 2. • Providenciar promptamente para que todos os
serviços marchem com regularidade e sejam cxecutadoe
com zelo po~ aquelles a quem .mais de perto cabo a respon-

·sabilidade, e para que a tropa sob. seu com mando receba as
9Q~<}es (I. tratamento devidos na fórma dos regulamentos
e in~trucções de cada serviço·.
.
§ 3. o Providenciar para que o material distribuído seja
conservado em bom es.tado e a cscripturação correspondente
seja a ex,prcssão exacta da cxistcncia dos objectos.
Ad. 37. Com essp intuito passarão as revistas de c{ff!ctivo c mustrn ncecssaJ•ias (lJCio menos, uma por trimestre),
afim de cerl ifical'-sr si os effncti,;os (!homens c cavallos)
são rea\'S: Hi carl.a homem cst ;í provido ·de tudo quanto no:.;
registJ·os figm·a cunw PI1l Rf'U poder; si os nbjcclos são tratados com cuidado: si ati clistt·ibuiçõcs s-ão feitas com o IWcossat·io critrrio. ~~vitando que mal f)Jlfcndülo espírito de
economia possa eumpromcltcr o asseio e em·rce!,'-ão da tropa.
Par:~grapho 11nico. O n!:mltado l!Pstas revistas SCI.'\'Í enviado lrimestra4mcnle ao Conselho de Adminislr~ção,
com o empenho da responsabilidade pccuniaria e disciplinar de sua assi;;nalura perante o Eslado. Será Lambem
eommunicado irmncdi~tamcule ao direclot• de ln!.cndcneia
li)ivisionat·ia e ~·vcntualmente aos insprcl ores dP Itcgião e
ospeciaes e ao~ I'OlJ:llnandantcs de !legiões ou Divisões, por
occasião de inspecçõcs ou mostras; e f'erá annc:xado á cont.abil idade ::mnual das ma8sas geridas pelo corpo, quando~
ênviada, ·lJara wrifieU~~;ão, ao dil·eelor r!f~ Intcndrncia Divisiõnaria.
'

Art. 38 . .\o t!Jnsuureit·o, iiUC lÍ lambeut :o;ecretarin o
archivisla do ConsclllO, compele:
§ 1." Ter. sob sua guarda e responsabilidade exclusiva,
os. tlinheiros, documentos c valoi'('S Pxist.entcs no cofre do
Consel'ho. romprtindo-l,hc a guarda das ehaveH rP&pcc.tivas.
§ :!. " YPt'ificae si rstão legalizado;; c devidamente ,·isados pelo fi:;cal os documcntr•s I'Cfrt·enlcs a quantia,; a r<~colhet· ou relit'UJ' uo cofre.
.
~ 3." Fol'neccr ao almoxarifo, medianf.e eaut.cla, devidamente legalizada, rceurRos para attender ús dcspezas nu'torizaclas c de. prompt.o pagamento. ficando csto
Ullico
respunsavcl por tacs impol'taneias at(; a Jli'Cstaç:fw de conta~.
<!li C não poderá .cxccdr,r de 30 dias.
~
§ 4. • Passar rec1bo5 nos documentos de enLl·cga de lii·nheiJ·os, apús o visto cio fiscal, qur. diRsu dar(t publicidadrl
:em:.boletim.
·
h § 5." Hegisll'ar no livro respf!cLivo o lmlanePto mensal,
:'lavrando, en• seguida, a acta da sessão de pres{.ação rk
·

~ontas.
/ ,: '• · ~ 6."

Lavra1· as a das 'dai'! Ressõrs nxlraonlinai·ias .

. , . § 7 .... (;uardal' ou ar~hivar os drw11mentos de carac(r!r

rcsorvado.
§ 8. • Retligir, eX{JeJil' r· pJ'oio•·ollar toda a ('orrespondencia do Conselho, excepto a QUI' eompdp ao fiscal ~~ au
ahuoxari f e.
~ 9. o Ot·ga n izal.' e consm·var n at•dt i v o, assim como c!CLt•ah i1· r. Hubmuttcr ao rvn{CI'r? do fiscal ns inventarioff c
cxtrael.os de J•egislro~: I' eópias de d,wumcnlo:; anthenticos,
cu seu mwgo.
§ H!. ~olieilai·, por intcrmcdio d•J fi~cal todo o ma.tetial de .expeuie.Jltc neccssario a~ serviço do 'conselho.,
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§ 11 . Redigir os proje,ctos de contl'aclos, ajustes, etc:,
que devem ser :;ubmcttido~ á t'r\Y i são do fiscal e appl'ovnç.ão
do Conselho.
~ 12. Lanat' rm livt·o especial torlos os eontrado>1, ccJr:Lrarlos em virtude dP rr'.~olnçfw do Conselho, !' os ajuste:~
f'l'fcl'!nado:; pelo mesmo, cxtrahind•J cópia para ser remetI ida ~í Dirccção de In! cnrlPncia DiYisionaria.
§ J:J. Dirigir a Pscripluração gcl'al de t~ontahiliLlatlc relativa a dinheiros, mantendo-a em dia c I'Xac.la.
~ 11. Pagar aos interessados
ou Rens representantes
lr~g:~r•s, depois rlc viAad~s pelo fiscal, a~ contas dos fornecimento~ realizados.
§ 15. Verificar si os documentos nara pagamento ou
entrega estão revestidos das formalidades legacs, recusando
uu fazendo corrigir os quo não satisfizerem essas formalidade::;' e dando ao fiscal conhecimculo tla::; irregularidades
eJlcontradas.
.
§ lU. Hcceber uas l'CfJadir;:ões compelenf.es, pot• ordem
du JH'esidenle do GouseH10, notii'icada l)Pio ·riscai, as sommas
deslinadas ÚH ()e::;pezu~ e hem assim, (!Uaesquct• outras pro-·
·wnicutes de lievosito, indrrrmiza,;õcs ou rcstituü:ões de''idas tí. unidade. dando_ t•ecihos e quitações das quantias recebida~. que recolhcdt immedialamcntc ao eort•e, si não imJlOl'larrm em immcdiatu pagamento, tudo com conhecimento
do fiscal.
§ 1i\ .'1aldal' as contas das dcspezas allministt·alivas (le
lll'Olllplo pagamento, visadas pelo fiscal.
§ 18, Auxiliar os balanços o exames que o Conselho, o
presidente, o fisral ou qualquer outra autoridade competente queira vrocedcl', apresentando, í'Cmpre que fôr exit:ida, a escripLuraçft.o relativa a tlinhciro::; a :seu cargo, com
iodos os documentos comprobatorios.
§ 1!J. Executar e fazer cxeeutal' {JOl' seus auxiliares·
-rn·oJHpia c 1'ielmculc, as leis, decrcius, regulamentos, avisos
e mais oi'd1•ns rcferPntes ú cscripluracfio · e contabilidade
que interessem ele qualf}uer IJ.JUllu á administração finaucnira. da unidade.
~ :20. llp~;cHcnt.aJ•, srm))J'() q.ue fth· exigida, pelo fiscal ou
lldU Cuu~Pl lin, a dnmoustradio do.'l saldos de liUalqucr verba
tlistribuida ú unidade.
§ ~1. UJ·ganizar H assignar o.~ documentos 11eccssarios
ao recebimento de dinheiros na~ roparti~;ões eo!llpcteutes,
subuwttendo-os ao cun{ere do fiscal.
§ :!~. Organizar e assignar a folha de \ encimentos dot>
offieiacs e a rcca}Jitula\,'ilo das Julhas das pra~:as, fracçõc::>
da unidade.
§ :!3. ,pagar, mediante rccilw, ao~ officiacs ou funccional·ios, a folha de vencimentos, c ao~ eommandantcR de '
Cf_!HWanllias, llat(lria;;, etc.,\ aH re~pcclivas rccapHulaf.:ous.
§ ~ í. 'Pagar ao rws,:oal qualquer quantia (!UC lho pet·!r•nça, danuu parte por escrivto ao fi~c-al para quo ::iCja publiraúl) cn1 ltoletim.
§ ::5. Hecolhcr ao cofre, terminado o pagamento, -as
<Juan1 ia~ que niio tenham ::;idu ,p<.~gas c as devolvidas pelas
companhias, baterias, ele.
r.~i3 do 19~~- Vol. li
27

~6.

Fazer escripturar qs livros pelos respectivos .au:xi- ·
accôrdo com oa regulamel).tos e modelos adoptados.
mantendo;. os em dia e com a precisa exactidão.
· ·
. ~ 27. Entregar • ás repartições competentes os valores
QUtl t()nham de ser recnthidos, apresentando ao fiscal as respectivas quitações pura publicação em boletim.
', • § 28. Receber, nas reparticões publicas, as quantias pertencentes aos officiaes, por ajuste de contas.
§ 29. Redigir e assignar os editaes de concurrencia public~ e expedir avisos, ministrando aos concurrentes. todos o;;
esclarecimentos que lhe forem solicitados.
Art. :39. Qut.ILdo se tratar de companhia isolada e uni-d~?odes semelhantes, os vencimentos serão pagos pelo tbesour~It'O, com a presença àQr commandante da fracção ou seu represeu.tanle.
Art .. ·10. U tllesoure1ro recclJc do fiscal as ordens ou instrucções relativas aos recursos a seu cargo e com elle,)!t"l
.· communica directamcntc sobre tudo quanto diz respeito a
fundos.
Art. 41. O Lhesoureiro tem a seu cargo um livro, onde
rQgistra todas as importancias qtfll lhe forem entregues, com
, .-Jeclar~r;ão do destinatario, data de pagamento e recibo.
·
P!lragraphÇJ unico. Exceptuar-se-hão os dinheiros pro.:
y~pientes de recebimentos com registros permanentes.
•.

§

liar~s; .!la

Art.

i2.

O thesoureiro é especialmente responsavel:

§ ·1. • Pelos fundos que receber até que justifique o seu
emprego.
·
§ 2. •, Pelos pagamentos illegaes e qualquer erro de calJlUlo.
§ a. • Pelo emprego dissimulado de dinheiros, emendas e
alterações de escripta.
·
§ 4. • Pela falta de escripturação em dia ou por ter obtl1 do iqdevidamente a rubrica ou autorização
do fiscal, em
qualquer documento.
Art. 4~. O thesoureiro que receber quaesquer ordens
escriptas ou verbaes, fará por intermedio do fiscal, ponderações verbaes desde que taes ordens lhe pareçam contrarias as
disposições regulamentares; no caso de não serem attendidas,
as fará por escripto, sem deixar de executai-as, competindo
ao presidente do conselho mandar publicar essas ordens em
boletim, quando dadas verbalmente, dentro de 24 horas. ·
'
Art. 44. A allegação de ter sido dada por autoridade superior, uma ordem singular, autorizando despezas ou fornecimentos, não isenta o gerente da responsabilidade disoipliUill.' e pecuniaria, desde que não tenha em tempo procedido àe
JIÍ,OO~do com o artigo anterior.
•rt.
45. Ao .almoxarife compete:
.
(

§ 1. • Cuidar a1<1siduamente de todo o serviço rela.tivo ao1!1
provimentos pe material para a unidade (serviço corrente ou
reserva de mobilização) .
§ 2. • Informar, antes de submettidos a despacho os pedi(Ios de fornecimentos feitos aos depositos, declarando si estão de accôrdo com as ordens e tabellas em vigor e mais o
que possa esclarecer ao chefe da unidade.

§ ô, • DirigiP a. e~cripturq,ção garal e ~to contabilidade re-..
·.!ativa ao má teria!,· mantendo-a em dia e com a precisa exactidão.
§ 1. Ter urna relação de todo o material distribuído
sem rr>sponsan~l dirccto oermanente, com designação dos lagares em que esse material so achar.
.
§ ;>." Guardar as amostras, modelof> ou typos, dev1damen~
to authent.icados.
§ 6." C1~ntralizar todas as operações cuncernenfes :i contabilidade do materi~l.
§ 7. • A~sistir, com o fiscal e o official desdgnado pelo
prr;;id(mte, 11a fúrma do § 7" do ~rt. 33, deste regulamento, á
arrreadação. recebimento e distribuição do material, cumprmdo-Hie, quando mn comrnissão, assignar com os demais marn~
lJros o termo respectivo, lavrado em separado ou ~10 proprio
dot'llfllento de entrada.
§ 8. o Propôr ao conselho tudo quanto fôr necessario á
aequisit,:ão f' )wa conservaf,)ão do material, ou ú carga, lrausfCI'üncias e descarga do mesmo.
§ 0. o Distribuir ás fracções da unidade, serviços e incmnIJnncias, mediante recibo, o material mandado fornecer aos
mesmos.
§ 10. lleceiJer, por ordem, o que constar das guias de recPlhimcnto, do que passará recibo, me::1Cionando com clarezQ
o estado do material.
§ 11. Dirigir o acQndicionamento do material que úevt}
sf'r rernettido a qualquer fracção da unidade ou a outro destino, remetteudo uma factura ou guia dentro do proprio volm~lc n outra com o officio de Cl)mmunicação.
§ 12. llf'alizar as compras que lhe forem unlcuadas para
o .,eu st·rvir;o e mandar effcctuar quaesquer concertos ou reparac;:õPs que se tornem necessarios e forem autorizados, certificando-se sempre, por visitas assíduas ás officinas ou lorae.;; onde se acharem que tudo é convenientemente feito, de
.wcõrdo com as prcscripcões geraes c ordens do fiscal.
§ 13. Receber todos os artigos que lhe forem apresenta~
·íns por nrdem superior, eonferindo-os com os documentos re·'flPctiYos.
§ 14.. Annunciar, quando autorizado, os lcilõPs para venda
(]() animacs ~~ materiaes julgados imprestavt•is para o ser&

':tí

yif;o.
~
~i Lo:;

1:::;. Faz11r anumar e lim.par convenie.1tcmente os

depo~

por pessoal de .s~a eonfianca (cabos e praças, postos á
sua disposição! pelo chefe da unidade), providenciando :para
r[UP tudo se conserve na melhor ordem pqssivel, de modo a
cdt.ar dctrrioração tle i:lrtjgos e facilitar os balanço;;;.
~ 16. Ter a seu cargo e sob sua direcção as officinal'l
i
'
da unidade.
§ f7. Dirigir e fiscalizar a illuminação do quartel, fazendo a respectiva escripturação.
§ 18. Ter a sen cargo as viaturas do trem regimental,
arreiamcntn c mais material, pertencentes á unidade.
§ 19. Ser o responsavel pelo material exi.-il.entc nos dopositos da unidade, sob sua guarda irnmediata.
§ 20. Preparar toda a correspondencia do Conselho, relativa ao serviço de material, tendo o respectivo archivo.
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J\rt. 46. O almoxarire é especialmente rosponsaval :·.

à seu
.
,
Ji 2. Pelas sahidas o distribuicões irregulares ou feili!.S
mediante pedidos não revestidos de autcl'izacão legal.
· · § 3.• Pela 'nmisi"ão de entradàs.
·
§~.·Pela falta dn escripturação em dia.
ArL '•7. Em caso de subsiiluiçãn do almoxarife, será. ell·corrado u mapva-carga geral da unidade u Jllll' elle feita a
transmissão da carga, devendo o successor passar recibo no
mesmo mappa, que será rubricado ·pelo fiscal; só depois dessa
cxip;encia pódc ser desligado da unidade o official substi,tuido. ·
,
. . Paragrapho unico. A entrega da carga so fará. dentro do
prazo maximo de 30 dias uteis.
~ 1.• Pela existcincia o bom estado do material

cargo.

6

Art. ltS. Ào commándantc diJ. frac(;ão de müdado admi·. nistraliva compete:
~ 1.• Velar pelo bom andamento da administração o con
tabilidade do material na fracção sob suas ordens e pela guar·
lla e em'Prego dos dinheiros que lhe forem confiados.
§ z.u Providenciar promptamente para que todos os soc1
. viços marchem com regularidade c sejam executados com
cuidado por aquelles a quem mai~ tle perto couber a responsabilidade, e para que IY'pessoal sob suas ordens receba as dotações e tratamento que lbe forem devidos na fórma dos regulamentos. ~ instrucçõea de pada; scr-yiço,. .
.
~ 3.
e.ar rpor que n mater1al distnbtndo seja conser•
vado em bom estado c a e,.;cripturaçãu represente a expressão
exacta da existcncia dos objcclos.
§ ·Í. Pa!lsar as revistas ele c[fcctil:o e mostra necessaria~
pelo mBnos no principio uo cada r>eriodo do inslrUCijÚü e tlepois das manobra:;, afim tle cerlificar"sc de qtw caua homem
está provido de tudo quanto nos registros figurar como, em
seu poder.; si os objectos são tnilauos com zelo c as distribuicõcs feitaH com o nPccssarin criterio, evitando que um
mal intcndidn espírito de economia pos;,;a compromctt.cr o
asseip c corrcc<;:ão uo pessoal.
§ 5.• Justificar, verbalmente ou l)llr ·cscriptn, t.ouus os
aotos de sua gc~tão, tacs como: compra::;, recebimentos, re;1arac;ões, perdas , imputações, distribuições de toda a nature..:a
e quaesquer alterações que pos:~am crcar uircitos aos seus
jurisdicionados.
·
~ 6." Inspccc!;lnar, dent.rn de fUa csphera. de acção, a
e)tecução tia cscripth dos cncanegrados do:~ serviços administrativo..,.
§ 7.• Designar, !-iCm prcjnizo ila inlliPucção -ou sm·Yi•;o
principal, nrri nu dnus sargentos, cai.JI!s nu funccionari•J,; do
respectivo quadro, para acompanharem artnelk,; eiH'.arrcgad"s,
afim de :;c hahilitareni ri1•s fH.~rvi•;os lJUe lhe,; ur•mpetem (:
poderem substituil-os 11as Jaltati ou itnpedimculo~,, bem crmw instnur um curl.o uumeru de sargcnlus J>ai·a fuucc.ües anal'Jgas em tempo de guerra.
~ 8." ·Dirigir suas reclamações ao~ c hcfe,.; pm· intcrmedio
da autoridade compotenlc, quando o par:;amcnt•) tle vencimen4

0
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tos .ou a distribuição do material não se realizar nas épooaS'
regulamentares, ou quando os fopnccimentos forem defeituosos ou insufficientes.
•
.
'
Art. 40. Os membros do Conselho f;ão espf1rialmento re·
~ponsaveis :
li 1.0 Pela existrnria <le qualquer imporf.anein quo tenham
rrorhido E' ainda não mnpregado e pAr- aqur.llas que não forem
t·ecc!hidas dentro do prazo r::;tipulado.
§ 2.• Pelo pagamento ou distrihnir;ão d1~ qualquer naturrza, feito eontrariP.men1r aos regulamentos e imlrnrções.
Art. r; o. 0;; rommandan I es de companhia, bateria, cs·
quadrão, ele., são os intermediariM entro o Conselho o o se~
pessoal, ·exercendo a fiscalização da par! c da administração
que dircct.amente lhe interessar.
Art.. 51. Esses commandanles fiscalizam o~ fundos c provisões dislribuh:los ás suas unidade~; cumpre-lhes, mais que
a qualquer ontro, constante vigilanr.ia, inter2sRando as rpracas
na conservação o economia dos artigoR que lhes forem confiados e fazendo com que srjam rnidafloso~; com tudo quanto
pertencer á Nação.
Art. 52. O comm:mdante ele f!Halquer fracção dil unidade
administrativa., .l:]esf.,aca.dkt i,tlmporariamente, reu:le sob sua
direcç.ão e com a vigilacnia do preRidente do conselho da unidade. as attribuições e responsabilidades do Conselho e seus
agentes.
·
Art. '!í3. O Conselho ou o pre;;idento podem susprndr~r DU
ordenar a reforma de qualquer aclo do commandantc do destacamento, quanrlo o j,ulgarrm contrario ao rspirilo dos regulanwntos ou aos inlercssrs ria administração. o tornarem cf.
fectiva a Rna rrsponsahilidade. quando, da pral ica. do acto, re-,
~ull ar prejuízo ao Estado, unidado ou pessoa.
Art. M. O commandante flc tropa sem C0nselho poderá ·
utilizar-se do auxilio de um aspirante a nffi.r.ial iJ sargentos,
para os pormenore::; do srrviço c org·anizaçiio ela cscrivta; esse
concurso, porém, não isenta nem dimimw sua responsabilidade.
Art. ri5. Nos destacamento;;, os ~.ommandantes respectivofi assumem as obrigações e responsabilidades que por este
regulamento são conferidas noo; ·Conselhog de. Administraçã()
<lo corpos de tropa o seus agentes.
I

• CAPITULO IX
RESPONSABILIDADE PESSOAL

ArL 56. O official investido de funccão administrativa
é regpon.oavel :
..
a) pelo bom desempenho das obri.gaçt!es que lhe com.
pet.irem;
b) pelos netos que praticar no rxcrcicio das proprias at.
tribuições ou medidas contrarias ós leis c reg·ulamentos; .
c) pelos actos illrgacs de agentes seus clesde ane não lenha providenciado em te!'npo. lr.galmentc, para P!Jllil-os;
d) pelas consequenctas auc resultarem da mobscrvanr.ia
e má comprehensão de qualquer dos SE'US devere3 ou não
execução, por incuria sua, da disposições leS'aes.

•••

'·1'/ .

Jd~ f I'/ Nã~·. pódeá'· ;Se~:· i~Mfó~ désta résponsaliiiidade. senão._
em1 elftrb• Óê forçá1 mlil()r, deVü:lamente cómpl'ovada, comiY de ..
fine .esle r·cgulamento.
.
. § 2.~ A responsabilidade será pecu.niaria, sempre que
haja .projuizo para o Estado, unirlade ou pessoa,· proveniente

cie

falta. de cu i dado, intercs<;c e vigilancia rlevidamnte cori1-

~rovà:dos.

§ 3.• A r'PSJlimsahilida'dc pecun'iaria não o. exonerará da.
responsabilidade diseiplinar e penal quo por ventura p:Jssa
eXistir.
.
Art. 57. Os reéursos produzidos contra debitos, por ef..féito. rle respon~ahilidade, não teem, em caso algtum effeito
~ul!pensivo.

Art. 58. O facto de ter havido uma syndicancia superwr, inspccção, etc .. não invalida nem diminue a responsabilidade do::; .gerente~ .ou di1·ectores. uma ver. comprovada essa.
reSJIIOPsabilidade.. em posteriores vcrificacões. della compartilh'attdo nessn caso ós primeiros syndkant.es. verificadores. ew ..
üésdé que, dos documentos por csf es nxaminadoR, se vcrifiqut'
qú~ tinhàm elementos 11ara tornal-a effectiva.
Art. 59. Os descontos e cargas em que por effeito de
. I'.éspohsabilidá'de ín~orram o .Presidente c demais memhrof'l
,dó' conselho e seus agentes serão tornados effectivos:
' . · § 1'.6 ,Para o presidente - pelo commandanj.e da região.
6t'f aindtl pelo Ministro da Guerra.
§ 2,• Para os demais membros e a·gentrs do conselho pelo conselho de a'd'minisfracão.
·
· Ai.;t. 60'. 'O's membros dei consrlho são coller.tivamcnte·
réspon~veis:

§ t.• Pelos palf.lrnéntos ê rlistrihuicõrs qnc ordenarem ou
ãuíoriu\rem. contra'riamente ás disposii;ões em vigor.
:. § 2.• Pelas irrégulá'l'irlades ou erros assignalarlos pelo
fiséa1, qúa'ndO nã'o fenhaffi em tPmpo provielPnCiadn para
' sánáf-'Ó·s.
§ 3.• Pelo pagamenfo ele damnos on pre.iuizos causados
Pé'ÍO's ágéiltAs respo'nsavéis, quando. o eonselho não tenha
providene.iado em tempo para seu resarcimento.
• . ~ 4. o P'ela Jliôà co'nservacão rlo material da unidade.
;>.• .PP.los l'i~ejnizos que resultarem da falt.a de nniforfrluU'rle flos ob.Jecfos cont ractados com os modelos. t.ypos
lOU padrões em vigor. da má qualidade on clefRito de manufa·etura, desde que não tenl)am tornado Mfcctiva a rPspnnsabi.' lldade das eommissões on ll!gentes fJUe t.iverf'm recebido eAses
al'tigos.
§ 6• Pelas resoluç.õcs contrarias ás leis, regulamentos e
instrnccões em vi~or.
A Art. 61. Quando o chefe da nnidarle não assistir á sessão.
~~+a fésp'ó'ilsavel;. com o~ oufrM mrmhros elo ·ronc:r!ho, Tlrlas
od_oojsões tomadas. si níio cumprir o fJtle lhe r.onfere o ar-

· t.

·

D~U.

'Art. 6~L Os me'mbros dCl co'tlselho fJUr1 não approvarnm
nma rnedirla ado.ptada pela maioria r. f!mham consig111ano o
rrínt.i'vQ rte snn' éxeusa: na ada. niío c:rri'ín Tlac;,c:iYPi.c: elr rrspon.Rahilidarlc.
.
Art. 63- .. Qnando se v.erifirar qur> nm rom:elho incorren
em·, rfil'ipon.c:aibilidarlr> ncmn1iària. a somma ele fJur for reconheoidort deved()r·. ser.á dividirla Pnfr.e os mr>mhros qn<' antorizaran·l a' medi ri on commJUeram a irrrgnlaridade, e n desconto
Sf' ·~ffectu~rfi na f'õrmá oa lei.
.
.

a
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, , J>aragrapho unico .. De modo semelhante se procederá no
càsdo l;le responsabilidade pecuniaria dos agentes do consetho
e e todos aquelles, ·que houverem nella incorrido.
. Art. 64, Quàndo o conselho receber ordem superior sobre
qualquer medida ou providencia contraria ás disposições em
vigor1 ficarão os !?eus membros i,sentos de qualquer responsabilidade, cumprindo-lhes primeiramente observar o que
preceituam os àrls. 43 e 44.
TITULO H

Do funccionamento. do serviço
CAPITULO I
llOTA(_:ÕFS, RENOVAÇÕES; MANUT,;:NÇÕES El DISTRIBUIÇÃO bAil
PROVISÕEf!

ArL fi;). A' unidade é provida do material necessario,
quPr ~dquil'indo-o directamente quando para isso esteja au ·
torizada, quer recebendo-o dos estabelecimentos.! fabricas ou
depo;;itos do Estado, ou de outras unidades, comorme instru·
cçoes ou ordens. No primeiro cso, póde comprai-o no commercio ou confeccionai-o.
~ 1." O material necessario aos destacamentos tle uma
uni-ààde será :fomecidÓ pelos depositas da propria unidade ou
de outraR, quando estes se acharem mais proximos e for dif\ficil o dispendios0 obtel-o da unidade correspondente . ou adqniril-o no eommercio.
'§ 2.• Quando o t;Upprimento for feito por outra unidad6
esta será imlemnizáda da importancia do ,fornecimento p·ela
nni-dade, a que pertencer o destacamento, üU pOJ; este, quando
l1nbilitad(l ce:m os recursos precisos.
Art. 66. Nos caso~ de tirgencia, é pei'mittida a transf~
rrncia dt' qualquer material de uma para outra unidade, mediante indPmnizaçf:ío e ouvidos os respect! vos chefe:..
Art. 67. .\ natureza, importanéia e objecto dos aprovi1'ionamentos oü dotar;ões de material necessario aos differentes serviços da unidade, são determinados pelo ministro
da Guerra.
Art. 68. Os primeiros provimentos de material para oon~tituir a dotação de C!ida serviço e ahgmento de dotações são
feitos p0r conta do or~tnento da Guerra.
Art. 69. A renovação successiva e a manutenção dó ma.terial recP.bido como dotação, ficam a cargo da unidade, exeepto quamlo se tratar de substituição ou reparação motivada por força maior, devidámente comprovada, por mudança de typo, Ile!'da, damnos e avarias produzidos por inêuria
dos detentcrcs.
,
Art.. 70. 0f1 artigos de uso corrt>nte, adquiridos pelas unll~ades por conta das massas, não devem exceder as necessi•
(!neles do período para o qual egsas massas foram recebida~;~.
E~~p;; ar·tigos serão utilizados á mrdida das necessidades.
Art.. 71. O provimento do material para occorrer ás neressidacks ordinarias será feito de modo a attingir :;:empre as
dotações.

i'

ACTOS DO , PopER EXECUTIVO

§ io, A materia prima e accessorios necessarios ás con. fecções ou reparações deverão ser tirados do~ aprôvisiona. mentos: da unidade ou comprados no commerciO,
§ 2.• Qua.ndo as fabricas ou arsenaes fornecerem materia
'prima, serão indemnlzados do respectivo valor._
~ 3.• O material comprado directamente no commercio
pela· unidade ou fornecido pelos cstabçlccimentos, medianto
pagamento, para attender á manutenção e roparação do quo
tiver sido reCf~bido em dotaçã\l, não figurará como aU~IJlento
de cargu da unidade.
Art. 72. As dotações fixadas cleverüo ser ~empre mantidas nas quantidades prescripfas.
'
Art. 73. Todas as provisões, de que a unidade .tiver gc~
lão, pertencem ao Estado.
.
Art. 74. No primeiro dia da mobilização lodo o material
de reserva de gu1wra passa para o serviço or·dinario, afim de
ser distrlbuido de accôrdo com as mstrucçõe'l· das directorias
technieas (Dm,ctoria Geral do Intcndencia da Guerra, l\latcrial Bellico, Engenharia c Saudr).
Art. 75. O rcgimen das massas cessa a parl+r do primeiro
dia da mobilização, continuando a escriptnração a ser feita,
. quanto possível, srgmido os modelos estabelecidos o de aecôrdo com a situação, recursos e provimentos.
Art. 76. As directorias terhnicas determinarão e 'farão
, cQnhecer, por meio de tàbellas, as quantidades e
do ma·
terial fie carla serviço que a unidade deverá ter como reserva
·úu provisão de guerra.
.
§ 1." Os aprovisionamento~ de reserva de gul'rra não
1 podem ser nccrescidos nem rliminuirto!'l, mrsmo momcntnnea~
mente, ·c.;em ordem das dircctoriaK technicas.
~ 2.• E' prohibido ompregar o material de r!'serva
do
guerra, ,mesmo temporariamente, no st>rvi~:o ordinarin, salvo
para renovação por troca imm,ediata.·
Art. 77. Para manutenção das provisões r1n guerra sení
consignaria á unidade, que tive!' deposito flp~sa natureza para
mobiliza~:.ãC', uma dotação que lhe comp(!n"C as rlP>'IWzas rlo
serviço.
Art. 78. ·O aprovi1'ionamenlo. de nma fraqção da unidadl'
administ.rativa comprehende, alt>m dos nrti~os Pm uso e dos
. · que forem necPs3ariol'l para fardar, equipar e armar os
· homem~ chamados ao servico, uma pequena re~rrva que per. mit~a as substituições.
'
Art. 79. As acquisiç!ics feitas no romnwrcio, para occor. lerem ao primeiro provimento c succeWJivo augmento ou renovação de dotação, são confiªdas ao 'Conselho, que as fará,
· administrativamente ou médiante roncurrencia publica,
quando devidamente autorizado pelas directorias technicas.
§ 'Lo Os artigos c,omprados devem guardar perfeita identidade com os modelos, typos ou padrões em Yigor e satisfazer rigoro!'lament.e ás condicõe~ Pstabeleridac; nos ajusteH
ou contracto!'l,
" § 2." Quando se tiver dr. subftiluir artigos rln modelos
abolirias ou modificados, a substituição será feita por outros
·
do novo typo a-doptado.
Art~ · 80. Para assegurar uma gestão mais economica,
o ministro da Guerra pódc prescrever, p::•J'a certos fornecimentos (materiaes necessarios á manutençúo doe serviços
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de fardamento, expediente, tnstrucção, etc.)' a elaboração do
contractos annuaes .ou semestraes, para o c·onjuncto das uni..
dades da guarnição ou .:região.
§ 1.0 As concurrencias podem ser realiza<\as pela C(Jmmissão Permanente de Compras da Guerra ou do serviço
divisionario, tendo em vista as disposiçõ~s legaes em vigor,
ou ainda pelos Conselhos de Administração, quando para isto
forem autoriza_dog. ·
§ 2. 0 Essas concurrencias serão real.lzadas perante commissões· loca eR, nas quaes a uni dado fl servi~os lechnicos 1nt cre;;;sarfo<; deverão estar r·:>-presentados ..
§ 3.o 05 editaes para as concurrencias Sl'!rão organizados
pelo pessoal do serviço de intendencia junto aQS commandos
das grandes unidades ou regiões c deverão obedecer üs normas estabelecirlas para cada serv1~o.
§ 4° Os contractos feitos nessas cond!ções ficarão dependendo da appruvação da autoridade qun Uver determinado
as roncmrencia~. observando-se os precc,it.:o, da lrgi~lnçfío do
Fazrnda.
§ 5.° Feitos os contraetos, as unidades exisf.Pnfes na
guarnição ou região se abaster.erão dJrectamPnt.P dn'l artigos
rontractados nos rcspcctiv,ps fornrcedorr~.
Art. 81 • Em toda escripturaçiio de c~:~rga, oR artigos. ou·
malerires serão pre~isamente dt>sígnados pelas classificações
apropriadas, de accôrdo· com a nomenclatura geral da
Ext'rcito, organizada pelas dir(lctorias technicas (Intendencia
da Guerra, Material Bellieo, Engenharia e S:mde), não sendo
permif.tída abreviatura ou modificação.
§ 1. Toda gestrw de material dará Jogar a mm·imcnto
de carga "' descarga, sendo ~empre publicado em boletim da
nnidado o )weço do qualquer objert.o ou maleriàl recebido da
repartição fornecedora ou adquirido 110 enmmercio.
§ 2. Nenhuma operação dn carga nn drscarga, mesmo
por cnusa de transformações, reparação ou desclassifiração
.sPrá frita sem Gl'flrm da autoridade comw~tente,
§ 3." 'focia operaçllo de entrada de material para ser valida, dPV~ Rer baseada em peças ou documentos estabelecendo
l"Pgularm•mte o -nçamenlo em carga. :E:ntretanto, deve-so
carregar todo o material rec('bido, di:;;tribuil-o mesmo em
rao;o dr nrce'!sidade, aguardando-!ie a gtJla de fornecimento
para ser publicado o respectivo preço.
Art. 82. Quando houver material, cuja snbslituiçã.o for
t:rcrs,.oria ou quo tiv.er romplctadn o L·3!r,po mínimo inherentr ao serviço ou no curso normal d:u; ·~nusafl, drwidamcnte
comprovada, e hem assim o que, não tendo r•Jmpleiado o tempa
mimmo de dur·ação, se torne imprestavcl por força maior,
í1r.1almente comprovada, de fórma a excluir· a l'esponsabilidade de l}uem, em razão do officio ou inct.mbeneia, é obrill':.ado a zelar pela sua conservação, o presidente do conselho, á
,-ist.a da rornmnnicação do detrntnr {lesBG material e resp~
rtiva rrln.ção, mandar:i o official desse sernro desdobrar esta
r·m outt'a!!, por procedencia.
·
. Art. 83. De posse dessas relações por vrocedencia, o pref,u!ente nomeará. uma oommlssAo composta do fiscal, como
presiden~e. e dous otricia&s da unidade, afim de proceder tlQ
nece.ssar1o exame.
0

0
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. . vei'H;e .~!ame, !1., oontínissão lavrará termo em triplioata,
1'1. autoridnde nomeante, para que esta renietta
·uma via á repartição ou serviço donde procedeu o matêt:ial,
otitra párlí à Região . (ou orgão iihmediatamente superior,
qtJà.tldo ·à unidade administrativa não dependa da Região) e a
ultlina pam o archivo da unidade.
·
Paragrapho unico. Sempre que fór po;;sivel e não originar dGEpezas ou delonga,' S(J"á requisitado para membro da
cómmissão üin delegádo daQtlella repartit'rw ou serviço.
~
Arl. 84. Para o material adquirid,J pelo conselho da
nnidade srrá lavrado termo em uma via. P<11'a o seu archivo.
Art. 85. As commis;;ões nomeadas na fórma dos artigos
anterioi·es para examinar' o material eon.;iderado inservivel,
t~rotederão a niinucio:::o . exame.
verificando com preci·~ão o estarlo de cada uma rias peças. e declararão si as achau.tn imprestaveis para a sua 11rimitiva arplicação, si complet!u'\lm o trtnpo de duração. si são suscepti·vris de transforma·()áo,.reparo ou applicaçíio em outros mist.éres; finalmente, qual
a causa presumiYel da inservibilidade ou estrago I' si ha ou
não respotJsavel.
§ 1. 0 A~l}llliUissão agirú Cé>m ·escrupulo, apreciando o
facto em todas as .suas otinucias, afim de certificar-se si a
causa da deterioração ou inut.ilização rlo mat~rial foi devida
·á incuria, .fàlta de responsavcl, causa de torça. ma.iot· ou cirbunistaneia. anormal rio servi(,'o, impossiYI~I de evitar ou l'Cmediar.
·
. § .2. o A simulação dos factos, circUIJtstancia ou estado,
consignados nos termos, como justificativa da inscrvibilidarle
ou estrago do material, acarreta responsabilidado pant os
.mcmb1·os das commissões, assim como pa,·:t o dPtentor.
.
Art. 86. Taes artig·os serão cxamímdos nos Jogares
onde se acharem distribuidos r. si fOr(•rn eü•,sidrrado;; em múo
' estado e não se prestarem a concprtos, reparos e tr·ansfortnações, confot·me as declarações feitas nos. T·espeetivos termos.
serão logo descarregados ]1e!o presidenj.e d·J conselho; ';s quP
· forem dcclarado8 rm rnáo estado, pol'l'nn, :::nsel'ptivei,; flp reparações ou transformações, ete., continuar:"lo, assim. julgados,
DOS mesmos Jogares. Si não bouver otitros para substituil-os .
. até que, convenientemente restaurados, po~am, ~lllhora com
óütra classificaçã.o. reverter á classe de !Jom est.ndo; alteraç!lo t}lle se publicará em holotim. eom rlncl:mu:ão dt• rPspectiv•:
supplemcnto de duração.
§ 1. 0 Todas M transformaç.ões feitas no material fornecido á unidade e .iulgado imprestavel para o fim a quo se destina, setão Jcyadas ao conhecimento da J·.-~partição ou ser·vi!:n

·'eti\tlatltlo-o

fornecedor ..
~

z,•

adquirido pelo Conselho, julmá0 ·estado. mas snsceptivPI de concerto 011
repàra~ão,
srrá rec~lhido :i rnpartiç.iio ou servic;-.o fornccfldori qu:.tndo na 1"!\rln de sua g·uarnição. ou depositado na
unldnde, quan?n fríra ria srídc. No primeiro caso rompetir:'i
ãqllella repnrt.Jção fazer os eonrnr·tos, etc .. de tiUC o material
carecer. c, nn segundo. cabArá á. propria unid!iidc ·esse ~n
c~rgo, lançando. para isso, mãn dos rceursos dfl que dispuzer.
S11 porém. os r~ciJrf!OS fore~n i11~ufficientes, a unidade poderá
(l_êl.)-der ,ll material em pt'rJvmto da repartir;ão de onde precedeu.
n'fiportàhdo essa operação em itnmediata descarga. S6fuente
gado

em

O· material não

}f"'

quandó .não h ouvi~ COIDJ?I'Íl.dotes QU estes n1lo offerecerem

um preco razoave1, a juizo do Conselho, será o material aproveitado pela ünidiJde, cômo maHiria prima, c descarregado
t•om n indir.acão de seu emprego posterior.
·
Art. 87. ô resnltado do exame do material será levado' ao
r.onhecimenf.n do CongcJho dl' Administração da unidade. c
e~te ordenará ns snhstituições neeessarias, quando dentro dos
n~cnrsos r1ns rt'S])f'CtiYas massas; no caso
cont.rario, fará
pedido ás repartições ou serviços fornecedoros, expondo na
observação o motivo do rwdido. data do exame, composiçãn da
rommisRão e holdins que ptiblicaratn esRa homrar,ão e a inlicrvibilirladc.
Art. 88. O uso normal não póde dar Jogar :í insrrvibilirlade de mafcrinl antes de att.ingido o tPmpo minimo rle dul'ação, só firanrlo isénto de responsabilidade qurm drwé zelar
pela oonscrvar:ão rio me~mo. quando o arf.igo rleclnràdo inservivrl I iveJ' affingiílo esse limile. que SPrá assignalarto Pnl la;
hf'llas e Cfllcnlado sobre uma base snfficlfmtPmentl' folg-ada.
ArL 89. Os objectos esf.ragados, quebrados on innfilizarlo:;. deverão ser presentes á commist;ão rJe Pxame eom snas
parir~ rompPnentcs; fant.o quanto possível. rlr modo
a se
pnd<>r· fazPr idra da fárma P applicação primif i vas.
Art. 90. A unidade. será indemnizada dP- f.orlas as dt~s
pezas effrchtnrla~ com a acquisição, confecr.ão ou rPparos
drfPrminarlos oq Antorizado;:; pelo ministro da flnPITa n qne
pn1' eonta dn Estado rlevarn correr.
Art. !11. :\Tüs officinas da unidad11 poderão !'PI' feitas confecções, transformações; reparações, etc., 11m qualquer material. Em ra~o dP msufficiencia de mão de ohra militar. a
vnidade podr~rá cmpr~gar a civil, para a e::'::ee~Jçiío rtessPs trabalhos, on conlraclpl-os fúra, não alterando o JrHldPlo ou fypo
afiopfado.
Para~rapho unico. ~\H!es de autorizar qualqner reparacão
ou transformação de material. deve-se verifiear si as desp~
zas siío igl!aPs ao cu do do material novo; no caso affirm~
tivo, o material em queRf1ío será apresentado a r>xanw un descarregado, si .iá I i ver sido examinado.
Art. 92. Os responsavflis directos, pelos estragos de qunlqucr nattll'f'Za 110 matet·ial. indetnnizarão o~ concertos uelltl
t xcc il tados.
Art. !1~1. As pr·ovisões, confecções, reparnç.ões, .etc., ser·ão
fcif a~ pm· ecnf!•actos, em cnhcurrencia publiea, entre fornecr~dores. na ('.onformidade das leis, ou alnda, administrativamente, quando alltot·izàdas, e que não so possa effectuar cnutracto.
Art. 9 ''. Os artigos fornecidos pelas fabricas ou arscnao~
e o;; recollJ ido:> aos depositos dà unidade ;:;ão recebidos pell•
almoxarife, cjl!e dará recibo ao rcmettente, JJa.~sado na guia
do remessa.
Pamgrapho tmico. Os artigof' fornecidos p.elos depositus
da umdade são Pntregues pelo almoxarife á Jlad.e inlci'nssaíla.
illlt~ dará recibo na guia de fornecimento.
Arl. 9G. Ao portador de material, Pxpedido directamenf o
para a fracção sem Comclho da unidade, pell>s depositas on
ar~enae;; do Estado, por outras unidades, serviçqs ou fornecedores, o chefe da fracção passa recibo como delegado do
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Conselhr, ciepr.is de verificados, pela commissãn de exame, o
numero, peso, qualidade, estado do material c qualquw· outra
circnmslaneia que oossa inleressat• ao l'erviço.
§ 1." DPtJOis do recebimento do material, as fac! ura~ siio
rcmrtl idas, nromvanhru!a>; des pedidn:-; ou ordens de provimento e mais prçar:; justificativas. :'i. unidade rm'.aiTrgada de
tomar as ennla,; dn mesmo material.
~ 2.• A i11dusfio 1•tn carga ser:\ fl'Íia nag rnndir.u~'S pr&scriptas para cada 1-'rrvi~,;o.
Art.. !JG. O official t\osig-nnrlo para rneeher, em qualquPr.
(ir·posito ftll fabric:i. malt'rial consi;::nado :'t unidar!P, oxamina.
etda objcdo n recPIH'T' ~~ verifica a qualidade e eomli._ücs do
bCrviço, cabt:ndo-lhc toda responsabilidade pnt· qualqueJ' delicicncia ou estrago. depois de recebido e a11tes de\ entregue.
~ t.• Si o material a que se refere o :~rUgo acima l>Ol' sua
natul'rza c applicacão exigir conhecimcn\os tcclmicos, só
mna comnlÍ:"~ão pndcrá rrcebf'!-o, della fazenrlo partt\ 11m prolj,;sional.
§ '.!." Ql'alqnrr divrrgrrwia em lol'llo da qnnlidade, conllicõr\'~ dl' sf\rvic:o o•1 outra qualquer cir·cum~tancia, do material
a rP•'Phcr. ,;er:í immr.diatamcnlt~ c• tin111tll1 i cada. afim de set·
J'C;;:olvida, do modo mais conveniente. pt!la :mtorid:ulr. eomprtentt• 1' "Yitar futuras rcclnmacõe!'! on duvidac:;.
Art. U7. Os artigos dircclamcnte adquiridos no cnmrnercio para !'WI't)lll lançado~ rm cnrg[!, são aprr.sent ~lo~ ao fiscal
JlUra

ex~Jnr'.

§ 1.• Toda vr7. fliH' h'lllV<'r <IIVérr;encia rnlri' o fisral e o
compradnr >'(lhre n mr•1lo dr ronsidrrar o estado dn material,
,;ua qmtlid[!rle. qn:u1tidadr, r\c,.;tino, etc .. dcvC'rá o facto "-el'
nfreclo immcdiutamenl!\ no Jlfl'';idente do Cvni'clhn 11nra decidir a rrspri!.o.
§ 2." Da::: divrrgencia,:: c drcisõr::: sn lv.vrnrá trrmo. porlenr\o havrr rcrnrso para a;:; antoridnrlr,:: snprriorrs. :'\Psl.o
t::l.Sf', o m~·lrrial não sPr:'t utilizado ntt'\ n dc•cisãn final da autoridade cmnpetrnt".
Art. !Jg. Quando verificat;:õf>c: immerlínla~ df>mon~lrnrem
ll mi qualidade do material recebido ou PJTn no modo de eo,n~
Fíderal-o. a responsabilidade cahrrá:
a: ai' fiscal c comprador, quanrln r.'>l ivrrrm c1r acoôrdo
n!l. acouisição;
. !)). ao presidente c comprador, quando houver desacclirtlo
Ntf.rc o fiscnl e o comprador, decidindo o presidente de ar.
· côrdo c.•m n comprador:
,.; ao comprador, quando dellc divergirem o fiscal r o
presidentr.
Art. 99. Toda wz que, nntre o entregador, rC'ccbrdor ou
almoxarifc não houver· accôrdo sobre o modo de considerar o
Pstado do material, sua qualidade, quantidade. d!'stino ou outra qualquer cirrumslanria constante da guia dr, f,lrnreiment.l,
remessa ou recolhimento. a duvida srr·á resolvida prl11 fiscal.
Paragrapho nnlco. Si não honver rlivrr,.encia, o ::llmoÃ::trifc _ou rrrrbcdor assnmc inteira rr'1ponsahilírlac\l' quanto :'ís
eo_nrliÇt)rs rm qur o material figurar romo enf rPgur na J'r•spl'ctJva guia on documento dt} entrega.
·
A!·t. 100. Emeaso flr m·gcncia, o cxanw do ma!rrinl pódo
Rer _fe1tn no proprw _logat· do onde procrd(', anteF: de srr runduZidQ para seu de.:;tmo; fóra desse ca<>o, o exame s~> effcctull
na séde do deposito da unidade ..,
•
·
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· Art. 101. Não é permittido, em nenhun~a guia de recolhimento- ou fomrcimcuto, mencionat• ·,malcrwl ;pertenceu to a
tiCl'ViÇO:i ÚÍVCI'SO~,

l'aragr<rph" unÍL'"· IJa gnia dB rceolhimenlo deve C~lll~fa ,. ;
o material rere!Jidu, data úu recebimento, tempo mnu.u1u dn
úura(~ão, Inolivo pot· que ~~ recolhido, aléru ~le oulr<1S t:ll'L:Uilt~Lancút~ ,. ''~clarr•t:iJucnh's .iulg·ados Jlr'cessar1os.
,\1·1. lO~. o nralr!l'ial, ao enlrat· nus deposito:; do~ e~l:t
bclPeinH~lllu" fonwc.·tdon•s, reee!Jer{t marrca ,esrwcial tilll> üs
, i::llas da ruumtissãn úe exame, quando possi•;el.
Paragrapllll uniru. As marcas privativas dr~c; Imcr:ü"~ da
unida do administrativa (companhia, bateria, ele.) são appostas soL os cuidados dos respecL~vos commandan~cs. aos
quaes incumbe Igualmente a obr1gaçao. <lo f3;z~r rrpur Lotla~
as quo dc~apparcccrcm ou ~c tornarem m~ufftcwntemcn!.o vtfinis ..
Ad .. 10:!. I" as remessas do material, a parte rcmr.tt~'ufe é
rr~Rponsan~l pela quantidade, qualidade, l'Stadu o aroudiciu·
wnucn[u olus artigos enviados.
~ L'' O mutorial :-Jerá recebido u verificado por U!lla mrn.
missii.u e, SL'llllJ!'C que Iol' JlOSsivcl, em pt·csen~[l.
Ullt dciL:·
gado da. Tl3rtc rcmeltent•~.
§ ~ .'' Qualquer· dcfoito, avaria, falta. ou <livcr~oucia II'J
modo do crm~idcrar o umterial scr;i mencionado no termo do
verificar~iío. aiJI'rlnra I! exame, feit.n em duplieata, sendo enviada urmt da-; Yias á parte rcml'llcnte IJ a outra arehivada
na. unidade.
§ 3. o A' remc5sa acompanha uma relação do:~ ari.ig-o.:J
contidos \'lll cada volume, ronvcrlienl~mente authenticada.
A ri. 10 I. Quando em urna remessa de material se cttcontrat• falta imputavel á parte rcmcttcntc ou a quem a
1eanspnrlrw, u Con~c)h" reclamará a falta. o Jar(t carga ,,-,_
Jueu!P du mal·~rial e!Tcclivamcntc recebido.
Ar!. to~ •. Os ddei!us ou avaria~. rcconlH·eidos L'lll mo [.c ..
rial rcr~ebidu, ~iiu Íllipulavei~ á parto rcmcttento ou á cmpre;r.a dr· fl':llt~porl r~; o matei· ia!, porém, será J'eparádo e Plll
t;cguida inrluirl" rm cnrg·a pela unidade, que será. rcPmbolo:ada
da drsp<'za pPia pal'[o J'esponsavel.
P:u·ugrap!Jr, nui~n. Qu_anrlo a 1:cpa:·ação não púdc ser ~c i f a
na tmH!adr·, o malt'i.'Wl sera flevolvtllo a partn remeLtenle, eorl'enrlo :ts dP;.;IJezas de tean~portc por conta do respon~ay .
..-\ri. I t1li. Os r:aixü,.s 011 envolucros coutenuo material
Tl'nwtlidl) a 11 tlla unidade ~ã" pesado~. cunYenienlem,.ntH prc·
t:a<lo~. cinlndo~ Jllll' fita,· uwlallir'as 011 aramo e sclladOt'\ 11"~
emzarn ·~n Iu~ da fi Ia ou a 1·a me com o carimbo ua var(.,, rcmeltPn!". appu::;lo ~~IH ehumlro.
~ I." .\ pal'!,o t'CI'f'lLndut·u, lHH' ueeasião ri<>. retit·ar- os cai·
:\i:íns o•t ~~11\ (IIIIITo,.; dtJs :11·ntazr~.ns ou esLar;ões das empr•:1.as do
f t•an~pul'f ·~ \·r·t·i 1'1ca u l'"~U o a exislrnda dP ~ignaes rlt~ avai'til
011 yirol::r':t": 1111 raso nffil'tllat.i\o, cOtlliHunica iiunwLiialalllt'lll" :tr1 rt·pt···~t·rlfanb~ 1!.a f.'lll{Jt't•za c luvl'a fll'o(e~Lo.
~ ·.-." l,luau•lu sti holtYI't' duvida, ~ulici!a a pt·r·sr'll('a dr~ l!iiJ
'll'prr·:-,r·lt La" Ir: '''~ 1'11Jpl't'z:t !Hit'a a~~istil· á conduc~·ão ;lo lltJ r,._
na! c '"'li 1''-'r·<:Jnuwuf<t lllJ P"nl.o d11 dtJ~linu, dPYeudo (''''" rc·.

ue

J!l'f'~('ll(ald_l: ;1~:'1':'"1!;11' ". ft'l'll1U de alJr;l'(Ul'<t, YPl'ÍfÍI'ar,:ãil (', C.'\a;Jl<J
'ILIO for Jr•l!r1 ll•J Illall'l'I<il. d!~~Lio qLw St} apure rliffet·e 1wa.
§ :J." _\~ .Je~pe:ta~ fritas pela unidade cotu o acoudicioua.
rncnlo conem por conta da massa das «Dcspezas diversag~ ..

:ACTOS DO PODER EXEOUTI\"0

Art. 120. A commis~ão Pxamiua com Pl'ecisi'íü foda;; ~;
circumstancias do facto, dcscr,we o damno, prn.la ou inutilização, declara qual o seu valor e atü qur ponto póde o facto
ser imputado com firgnraru.:a a cansa de for~:a maior. avresenlando de tudo um .rl'latorio sue-cinto.
ArL. 1~1. Quando o damno f,w produJ.iJo cn• waterial n
a commiflsão 11ão encont.ntt· j uslific~al h a de fot·r;a maior, o
inqucrito " tlemaiR dnrumru!os ll"t.:''-",;rtt•ius ~''l'~" t'C'l!IPilid,·•;;,
pelo chefe da unilludr, á l'('parlic;fto de pruccdrnda.
Art. 1~2.\ Si o damno :-;e realizar· em material adquirido
pelo con:;elho da uníttadP, o rn·oce:-;~o I' n;; ducumenllls :;ao
:-uiJmetlillos á apr''''.ia.;:ão {lo c·onsdho.
Art. 1:?3. As rcpélrtiçüc:;, nu primeiro ea~CI, o o consclhn,
no segundo, :si do processo fil:ar proYndo quo os J•!'f'.iuizos não
!oram occasionado:; por falta <11~ cuidado on previtlcucia, darão a ordem para a deviua descarga.
.
I'aragrapho uníco. Si ~c lralat· <lo llf'rda do fundos, o .1~~
querito local será rem ri tido ao dít·r~tor do Intcndencia DtvrtJtonaria e o processo tlirisid'J a<J Ministro lla Oucrra, que
decidir•á a. rc~rJcill) •.
CAPITULIJ lU
CONTADILlD.\DE .\.Dl\UNISTH.'I.TI\'A

Art. 124. A escripluraçüo militai' mhuinislrali\•a enm~
prehende duas esprcies de coutahílithi{tc: a relntiYa ao mo·vimento de fundos e a (11\C ;;,~ refere aP movítllcn!u tlo rnatcriacs.
.
Art. t:::J. O t:••n~f)llt" TJl'e•!a runta~ <lll E-tarln, p11r intermediu ti•) Serviçu de Inlcndeucia de nucna, n tod•J:' us ag-cn-·
fes :l<J Uon~elho.
·
§ 1. As c~nnlas lle mat.eriu l :-ãn pl'i~,;lada~ f'Cpat·adanwn! o
para <~ada Sl'l'Yil.:u e a l'St'l'ipful'a(~fiu 1'1•iln. de cnnforJuiuadu
co:•rn a,.; exigcnr~ia~ c iufen•s;:,., ti•~ cada f;ervi1_;o.
§ 2.0 As t'"nlas de díllhciens sft.o lil'g-anizada.~ ~crarnda 4
mente }lt1ra cada dlll•a<;5o c as ]Jl'e~la•:í)!!-i l'l'f!"ClLtada:; 1]11
accõrtlo com os ]Jalaucctrs rt[ll'~""r'nlarlm:.
Ar L 126. Quando, vor qualrtlll'l' ]JIIIf h fi. o gc~I'P!lLu j le
do não sel'á inlenompida e os saldns 1•111 Sl~tl purlm· S!'l'Ün ecltregar{l ao !'eu suhst.i!ut~', uwuiaule rccib", os dinheiros (111
material a seu 1'arg".
.
§ 1." í::\urgindn duvida~ ent 1'1\ f•ntregad"l' o l'f'CI'bmJm·. a
respeito da quantidade, ost.arl" uu modo de cuH::;idct·ar qualquer arl ign, serão no::; corpos de tropa resolvidas pr>lo fiseal
e, em gráu de rccur;;n, pelo presidente; nos cslabcleeirneutns
ou rrpal'f,içõcs, pelo chefu dP díYisã". ~ee1;lío, t;t'1lp", ~Lc., :t
que r~tivcr ~ubordinadn o devo~ilu ou almnxarifado, c•. em
gr:áo dn rrcur~o. prln dircctor ou clle·r,~. ouvido o Iutenucnte
DiYisionario nu () nirPdor tle Inlendmwirt da GU11l'l'a.
~ 2." ~ .~~~~Tipturasão do;; {)i~th••irlls tlu agente ~Hb~l.it.ul
dq na o Rcra lltf.CITO!llptrla. o '·'" fla Idos "11' ~PIJ pndf'l' seeão cntrrgHI'~ em parte c:'r.ripta ''" ~Ctt c;ulJ~I.il.ufn, JjlliJ pas2ará recibo no me.~ mo dncumento.
§ 3."'. Esse documento ttcve fl'I' o r:rm[cre do fiscal para
ser pubhcado em boletim e a passagem dos saldos ó feita
em presença do Conselho.
0

433

ACTOS Dí1 PODEI'. EXECUTl\'0

í\rt. 127. :i'\o caso de mortl'. lllOlPst.ia ou outro qualquer
motivo que impossibilite o agente de passar o exercício dn
cargo ao seu successor, este o recebe de .uma commissão nomeada pelo presidente do Conselho, mediante balaur:o e enrPrramento da es·cripturação antcriol'.
Art.. 128. Normalmente, os agente•s Jll'eslam contas mensar.~ ao Conselho; extraordinariamente, no caso de substituicão ou quando lhes fõr exigido por autoridade competente.
• Art. 129. A escripturação n contabilidade adminislrativ9. {los di!ferentes serviços se moldarão provisoriamente pelos modelos actualmente em vigor, sendo as relativafl a subsi3tencias modificadas do accôrdo com os novos regulamentos.
Art.. 130. Os ajustes de contas mensaes c a f'script.uracão dos registros de contabilidadf"J do Conselho siin examinados por todos os seus membros.
Art. ·131. A contabilidade das fracções e serviç.os da.
unidade administrativos abrange e demonstra tod:ts as operações administratrvas.
Art. 132. Entrelinhas, rasuras, emendas, omissões, espaços em branco e quaesquer irregularidade~ na escripturacão acar-retam responsabilidade disciplinar nu penal para.
1
aquclles ,que as tiveTem commettido.
§ 1." Dado um erro de esceipta, a competente rnctifica.cão é feila com tinta vermelha, com a eonfirmaçfío da validade ua emenda ou correccão e a rubrica de quem a fizer.
§ 2." Reconhecendo-se criminosa a origem das faltas cnronlradas nas ront.as, pro.ceder-se-ha de nccôrdo com a lei.
Art. 133. Os debito:; por ,1elffeiio do responsabilidade só
:::erão annullados quaudo ficar Dlenarnente provada, dn ac11\kd•J com a lei, a iuculpabilidade do devedor.
Art. 131. A despeza eom a compra de qualqurr material é comprovada obrigatoriamenl n com a Jaetura ou guia
de fornec.imento passada por quem Yrmder ou fr:rw~cer.
Art. 135. Os documentos justificativos de recrbimrnto
ou entrega, qualquer que sr.iam, são lançados nos liVIos competentes, precisamente no dia da entrada ou sabida do materia.!, devendo isso constar da nota escripta com clareza, por
quem fizer o lançamento, no verso do!> mesmos docunwntos.
"\rt. 13G. Todas as veze~ que oe verifirar atrazo em qualquer escripturação, o gerente responsavel tHJn:'t EU~pr·nso do
exereicio durante o tempo necessariu para que seja posta rm
dia, desit,'1tando o chefe da unidade administrativa para fazer
esso tralmlho, lllll offjcial, qun fica isento do seniço durante a sua execur::.ão; o agente responsave'l será punido disciplinarmente e acarreta com a responsabilidade P'~euniaria
pelos prejuízos provenientes de sua falta.
. Paragrapho unico. Quando um agente incorrer ·na falta
~Hnma, o presidente do Conselho dará sciimcia da rll'rorrencia
p tlas providencias tomadas á autoridade eornpetentc.
Art. 137. As unidades administrativas lerão os livros
d~ escripturac!'1o de_vidamcpte I?-UmeTados e rubricados pelo
ftscnl, sendr) a esct'tpturaçao fctta de conformidade eom as
dh!lO$ições legaes; o~ documentos originaos serão devidamen~o processados o archivados, observando-se sempre quo a
recrt ta deve preceder á dcspeza.
Leis de 1922 -Voi. II
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CAPITULO IV
ACÇÃO DE CONDdANDO

Ar. 138. Aos Commandantes de grandes unidades ou
Jlegiões e aos Directores de Ir1tendencia da Guena, Material Bellico. Engenharia e Saude a quem perLencer· a unidade
administrativa, compete:
§ 1. o v· e! ar por que a Lnnm, reparticão uu estabelecimento seja provido de tudo quanto lhe für euw;iguadu pelos
regulamentos, tabellas e resoluções.
§ 2. • Providenciar para que os aprovisiouaweutos dos
depositas estejam completos, na Iórma deteuninada nas respectivas tabellas, em bom estado de euusen at;ilu u lJl'Omptos
para entrar em serviço.
·
& 3. o 1Faz0r com que as leis r: regulanwntus sejam fielmente observados.
§ 4. • Esforcar-se para que as unidades adruiuislralivao,
por meio lk ceunomias re~nllanles da Jllaior duração e das
prescripções legaes a respeito, crmsliLualll re~erva ,;ul'J'iciente
para satisfazer as necessidades da tropa em caso de manobras e conYocação de l'esL·rvL;tas.
§ 5." lm]Jeccionar as pruvi~õcs tia reserva de guena.
iHt. 13\J. Além das alt.ril.Juições proprias de fiscalizacão
geral confiadas ao Serviço de Intencleucia de Guena pelo respectivo regulamento, os comman<lantes de !legiões porlem delegar seus poderes llo fiscalização ou verificação no lodo 01
em parte, tendo em consideracâ\1 a natureza techniea de cad<~
servil,lo, aos directores de Intendeneia Divisionaria c chefes
Iocae~ dos outros servicos (Material Bullicu, Eugenltaria, Sat·de e Veterinaria).
·
§ 1." Quer e:xerram seus dcvcr·c:> de f.iscalizar;ãu w~n ;,
quer mvestiguem em razão de delrgar,:ão de podcrPs do norn-·
rnandn, o.; inlmrdcntcs dr· Gnena V•r•trr ]JrJd1·r· " qualidade para
pedir informações sobre documentos eu.io cnnltct:imento lhes
pareça util; visitar os locam; de sua :'1risd icr;ão, v0rificar as
caixas e as proyisõc~; provocar a rcun1iio d"~ e'·n;cdltos de
admit1istração.
~ 2. • O mesmo aronlecP quandu,
por
ulJdcll';,;ação dos
commandal!f.es de Itegião ou Grar11lf' Unithde. os dil'l·ctnres de
Intendencia Divisionaria exPrcmn pr•dr>t'Cc' dp \·Pri!icar,;ão c inspecção, ddegados áqnclles pc!0 rlirf•r·V11· ~··1·al dr Tnt<~nilr:nci'l
de Guerra.
llAPITfJLO \'
DISPOSIÇÕKEl FINAF.S

Art. 140. As varias disposições de~le re~trlamento fnram
estabeiccidas tomand(} pur base u t•egirnnnlo; os dernais corpos de tropa deverão est.enrhw e applicar essas dispo~içõc~,
adaptando-as ás eondições particulares de sua organização.
Paragrapho unico. Em caso de difficuldnde de interpretação, solicitarão esclarecimentos á Dirrcloria Geral de Intendencia de Guerra, por inlcrmedio do direclor de intendencia Divisionaria.
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Art. 14t. A applicação do regimen de administração para
cada massa fira na. dependencta dos recursos de que dispuzer
o Thesouro Nacional" para os respectivos adeantamentns.
Art. 142. A administração dos corpos de tropa em I em[lO de g11erra, constitue objecto de regulamento especial.
Rio de Janeiro, 28 de junho do 1.922. -João Pandüi Calo(fcl'as.
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Approva o 1·egulamento para o rancho da tropa
O •Prnsidrmte da Hepn hlica. uos Estado~ Unidos do Hra~i I.
1Jsa11do da dtr·ibn ição que lhe eonfer!' " ar I. lt8, rt. t. da ÜJll,.,:.:tuição, resolve approvar o regulamPuto para o rancho r~a
tropa, que com este baixa, assignado pclu Dr. Joito Pandrá
t;al<Jgel'as, rninistro de Ef;tado da Gur·rTa.
Rio de .Janeiro, 28 de junho de 1!J22, 101" da lndepenul'ncia e 34G da Republica.
El>ITAOIO

PESSÔA.

João Pandiá Calor;ems.

Regulamento para o rancho da tropa
CAPI'.rULO I
OHGANIZAÇÃ:O GEI\AJ,

Art. 1.• Em guarnição organiza-se um l'andw Jtara cada
rP;,;imenlo e, em principio, para cada nnidade isolada ou grupo
de rlcsta(~amento2, cu,io eft'Pct.i\'o attinja sr>n.-=in•lnwul.e ao du
tilll J·egimento.
No ultimo caso, lllll dos rleslaenrnent.rh ~r·r·á designado
1·ara eonfador dn rancho. s1mdo os ontrus por· ellc arranchados.
Art.. 2." O c.ummandante da região manda arranchar, por·
1mt <los ct•rpos, as peqnenaR unidarles P uesf.aeamenlos. r~ujo.~
cffcdiv~Js possa111 ser, pral.icamentn, alimnnla·dos
por· esso

cf'rpo.

Para e~we fi111, deve lm·ar em cunta a importaucia dos effecLivos, capacidade. das cozinhas já insl.alladas. distancias que
}:Pparam os quarf.eis . si for neecssario, o lwrari'J de »erviço
,, inslrncção de cada nniflade ou dest.acament.n.
Pócle 'f.Hmbem ordenar n tJ·an.:fcrrncia ri!' nralerial de um
cnrpo parn nutro. afim rfe utilizar. da melhor maneira, o existente nos divr~t·soR corpos da mesma gual'ni<;iio, devendo
porém, o co1·po que rceeber o material imlernniznr ao que for~
necer, si esse material tin•1· sirfo adquirido por· <~conomi~s licit.as, do respectivo cofre.

ACTOB 00 PODER

EXEC~TlVO

PauL eeonomizar combustivel, material e pessoal e con~
veniente rooulir o numero de cozinhas até o limite das possibilidades de execução, aproveitando as installações existentes.
O mlmcro de cozinhas e a divisão do scrvi•:o do rancho,
em um mesmo c01·po ou gl'UlJO de destacamontos, não dcrogam
o prmGipin cxpostv acima, se.gundo o qual o rancho r a oontabilidade correspondente são unicos p:wa eada corpo ou centro de alimentação.
.
Art. 3. • Em manohras ou campanha, o rancho sera organizado por unidade administrativa inferior (companhia, bateria, esquadrão).
OB poquenos dostacamentos o o:;~ 111 ilitares afa~tados ~o
suas unidades podem Sfll' arranchadus por nma umdado Vlsinha., mediante entendimento entre os rAJmman<iautoo dos
corpos interess-ados ou ordem do oonunando.

Attribuições do contmandaute do co1•po
Art. 4. O commandante do corpo encarregado de íorneC(lr o rancho exerce alta vigilancia sobro o rancho do regimento ou grupo de destacamentos.
Approva os cadernos de ~ncargos que regulam as compras
qnA a commissãé de rancho tem de faze1·; IJstabelooe, por sua
propria iniciativa, os preços limiteê pura as ronc.urroocias e
DOilYJia os membros da commissão.
0

Attribuições

th1

{i8cul

Art. 5. O fiscal é encarregado da ver·il1cação da contabilidade do rancho e certific-a-se dos di1-eilt•ci ás preslaçõefl,
que formam as receil as do servir;o.
Verifica a lf'galidade c >alidade das desp•~za.'" " a.pprova
definitivamente l' rcgistrd· dn T'Uncho, em cada liquidação pcriodica.
Geri i fica-se tia real iciade dns aprn' is i una nwn (os e mal eriae!' _existentes, Jllll' l'tJ.ia guarda (~ l'P~JlUll~:1\ f'[ o offirial de
0

avrovJBionamcntn .

. . Toma a.-; medidas nrccssarias para quo o official de aproVlSlOnament.o tenha cnn!JecmtrnLo. ''lll trmpo opportuno, do
effectivo de arraç'Jallos, tanto para o rsCabdecimento !lo:-~
vales 011 ordens para o recebirnellto t]p viveres que devem tier
fnr~ecidos pelo. :;pr·, ir; o de suh;;i:-;1 •·nt·ia~. 1:orn" 1•ar:1 a prcparaçan dos alunt~Hlno; e ma11u tmH<ftu d;t runtabil i•hdtl do ranuho.
Dá á commissão dr. rancho as iu~t t'lJr.f'ÓC'il · necessarias
para a regularidade. adminigtrativa dm; eader;'nui út~ encargos
dos contractos e ajustes <'Stabelccidns por Pila.
Informa as acções ou l'ecursos intentados contra os Jornece?orcs do rancho, IJOl" facto:-; tlclicluosos ou prejudiciaeo au
SOCVIÇO •.

CAPITULO ll
CO.M~IISSÃO DE HA:'lCUO

A1:L 13." Para cada rancho. é llOmP.ada. annualmente, nm
1 de Jan<>n·o, pelo commandantc do corpo, uma commissão
composta tle:
1 eommanrlante de batalhão ou 1!u &'l'UJW, prc:;identc;
4 capitães, membros;
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1 segundo tenentt~ contador, ser,rrfario (offícial .de nprovisioname11to do oorpo) eom voto consulttvo;
1 medico, com voto consultivo.
§ 1 . • Ri forem errados, em nma p;uar'llit;ão, varins ranchm; do pr.quena importancia, o comman<lanlc da Região póde
autorizar n fMmação de uma rommíssão uniea qne ap;·irá pm·
conta rlrso;rs ranchos e sr.rá por olln n<1meada.
O m1mero de mrmbrofl srr{t modificado, o:j for nrrrsqaJ•io,
p~11·a IJ11" nln·an.ia um official rem·csPntantr. "'' cnda I'an~.ho.
Hlnnt.rndo-sr•, port'~m. c{, nm offif~hl <:P.cr~tarw B lllll med!l'fl.
~ ':!." .\ cnrnnrissfto de rancho de tml~t nniu~1tlp i~olat!a. tal
cn1no halalllã,,, grupo ou eompanllia. ;;rí i••r(, rlllus rnPmhl'llH r·111
Jogar cln qn:ltro !caoiLães ou nrinv~iros tcncnfi'S, <;Pgundos Li~
nr•Jlte;;, nas companhias isoladas) f'. como a pre[)cdente, trrá
um nrr;:ndenf.P ro official mnis gTadnado ahaíxo do commandnniPL 11m nfficial scrt·rtario o um mi'Clico.
Art. 7. • A. l'ommi'<~iío <m PNJne pot' convocaefto do J•rrRÍllPnl.i•, stll•sUfnido nos impedimentos pnln mPmlH'O maifl anti!r". r pr'rrll' dclibrrar com h·r.~ memhros (romprc!JP.JH!ido o
offirial ouo a pr•'.qirl•~) ..Em caso di~ i'DJP~1Lr, o \'uln rlo pr.•sid•Hlfl' é dPdsivo.
,\rL. R." E' alf.rilmicão (la commissão dr~ l'anrho fazr1·, Pm
nomr do cr)l'pO, o~ ronlr·actofl c ainstr~ pcriorlícos JHU'a o furn.,cimPnfo dos JrPncTOS, qur. não sfio fOJ'nr.t~idos nelo Scrvi~)O de
Snhsist.PJ:rinq. P os rPiath·os :í. \'P.nc!a r]o!'l rn~iduo.~ do ranr~h"
lr•ontraC'tns dr• dul'~trão \ariav<'l: tn•;; Jll:'/1'~, ~r· i,: !lll'?;;;-; ''li
nnno·i.
•
Elh •ll'l'anizn. n~ radr•J'nns dP Pnra1':::•1s, fnz puhlir•nr n~
f'tiilar~ di' f'Ofi('liJT!1l\CÍa n )JJ'ilf'i'flt• ;Í-: i'illll'lll'l'PIICÍ:t,: jrii!J!k~l>l
11111

uu :.J.iu-:1 r•s administ~nt.ivo~.
Em r•.aso df' llf'rPr.sidadr, ,. rxrPpeional.Q1P111P. antol'iza o
f·.ffipjaJ di' lljll'O\·j,,j()Jllll11i'lltO a. ci'fOC(illlJ' ('llliJ]JJ'a;: dil'Pef.US 110
ron1mrrr.io.
emnmi~.~Õri' "'' ranrll•J
Plll uma.
podPm Sl' nonsuHar. df\vrndo fazt>l-n
rr!Jrig-atnrianwntc por· rwr'asião da rcnovar;iio do.;; t·ontractos;
tranRmitlem ·IIns aos outros a::; informações recrbidas sobre (JS
Jll ~·~os do,; g1•neroR; combinam a fixação dos nreços-basicos e
ll r.~dacção dos t·.adernos de rncarg-os que, tanl o quanto possiYPI. ~P\·cm impor aos l'ornecPdorf's d•• uma !Jl!':>Jtla gLHlt'niçfio.

Qn:mr.hr PXislam Y:u·ias

(!IWT'lliei:ío, oo;

a.~

mesmas

J1f'PsidentP~

obrig::u~lies.

Snhmdte ao fisral e aos commandant.es de curpos os carll·l'nos rlE' encargos P Of\ ]Weç.os-hasiem;.
A commissuo de rancho solicita dn dirc-dor da Tntrndcncia Di\'i.~ionat·ia todas as informaçõ!'s relatiY:J.s aos preços
ror~ntP:' do':. grneros P á duração dnq nju?' e.; G'.l'' te••m de ser
fe1t.o.g nara o:; fornecimentos.
E' Lambem enearregade, de verificar a boa fJUalidade dos
generos entrt;gues pelos fornecedores, s6ndo designado. nos
d1as 06 rece!Jlm('nto, um de sr.us membros para f:.\arninal-oR c:
convocado o medico .
. A commissão não tem interfereneia :1lguma na part.e relattva á quantidade dos generos vcdiclos, execução Jns serviços das cozmhas, conservação dos generos uu do material do
rancho.
·
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AT'l'RIBUIÇÕES DO O!"!'ICIAL og APR•Wl8lO'õAMENTO

Art. !JI.• Cada corpo de tropa f<,m nm offieial de aprovisionamento (do quadro de ,·.ontarft,t'f'S 1. r·tt,ias aLlribuiçõ,~s
~fio:

1•. funccionar como secretario, com y,.! o consultivo. dn
commissão de rancho;
2°, rereher os generos do Sl·rvi(:n i],. ~ilhsi~tenrifls:
3", receber e conservar, confm·nw a-' qurmtidarles discriminadas, os generos e material pPrf.prrcenl.rs no rancho ou
postoR á disposição desse serviçn prlo .Esl ado. a titulo rlP primeira dotação;
4•, fazer as compras directas, pt•rscriph~ reJa commissão
de rancho;
5•, fiscalizar os serviços das cozinhas e do refeitorio (poacia e disciplina) ;
6•, manter o registo do rancho do ,··orpo e do material
correspondente.
O official flB aprovisionamento rlispõf' de nm ~argento
para o ~crYiço das cozinhas e do refPilorio; flp nutro, eom a
!nncção de adjunto do secretario cb r·nmmi~:-:ão dr rancho e
firl do!'1 aprovisionamentos, e, finalmrnte. <lr nm grarlnado on.
!\Oldarlo lwhilitaflo. para as relar,i'íe~ r•om n R<'rvir:n rte fiubgis-.
tonr.iaR.
No CJIIC concerne á parte dr1 ;;0r·viço quf'. não se relaeim:~a
com as func('ões de secretario da :~ommi~~ã.o fi() rancho, o offJcial de aprovisionamento fica soh n mJ1nrirbcfe rlirPf'fa do
commanria,nte elo corpo,

GAPT'J'TILO TTT

Art. lO!JAs receitas flo ranl'lto sftn l'"n~li1.uiclas por:
1", o quantitativo de rancho I irarlo ela el apa rPgnlament.ar
e nhonadn ans rarwhns para a e11rnprp rloc; !:"i'lli'T'IIf' f' arl.ign~ ele'
alimmüac·i'ío. fJllP não si'ín for'lll'f'icfo.-' l'"lo Sr-n·ir:.o cf,. finhRist~J~nrias:

~·. o mnntantP nos fjuantit.nlivM rlP I'Gl11'hn P nul.1·nc.; ahnnoR devidos pelo eff.,etivo alimr•ntado, r•tJft'";nlP.~ fJPlos r1Pstaramenlo!'1 rstranhns aer.identalmr.ntP al'1'1U1"harln,; peln r~r.1rpo;
3•, ns indemnizaoõ0~ Pxeepr·iomv·~ f!IH' l'nrl<'lll ""~' :lbnnadas pe~n rommando f'lll d0terminarlo~ r'lsns:
.
4°, n pa(l'am,nfn do~ ahmws rlP alimPnladio para mi-'
lit.arc~ <tt• cnr·pn. qne accidenb!nH•n1r• \·r:1•·rram pPln rancho,
nwsmo nf,r: sr.ndo arranchadns:
5°, n prodnrfo da venda dr rrsicfnno oln ranr·hn (resto'!
r]p comicl:l. ossos, etc.) .
F,' prohihida a vrnda rlP p1ín nu ou t,..n fjualqucr genero
rlo nl!:clw. ('Xrento rf'siduns: n f'Xt'Pdf'ntr do rernhimcnto RohrP. o cr 11sunw deve ser rcrluzirln nn fornecimPnto ulterior
. qne ,t.enlm dn ser feito pel~ 8Prviço r1e ~ubsistencia.s e não
prldl' _~c;f'J.' vl'ndido, cedido. desperdiçado nn lrorarlo.

ACTOS 'DO PODER EXECUTIVO

ArL 11 . As despezas do rancho abrangem:
1°, a compra de gcneros e artigoR ri" alimentação, não
pPlo Sr>rvi~o de Sub!'i!'trmcia":
~!<· a rnHnulr>nção' ele hortas. para ['rnvimcnto do ranch'1.
Todas as rlflspezas feita~ ro•>J a. cumpra, ~:rraração ~
mrnm!t r ('iío rtns loracs c matPrial "'' ranrtto c·orTcm por conta
da mn'"~:l das despezas diversas.
1\ atlfoririade, qne dr•terminar despet.a.; irrrognlarr>s. ser,\
rt'.~fliHL~nYPI peeuniaria n disciplin~rmeniP nPlo sPlt acto.
fnrnPc:t·o~

CAPITULO

n·

FU:-.IIHJS DO It,\ :'\CHO

gisf.o

At•f. 12. O cxcerlentc das J'r·r·t•ifas. ''~rifir·ado pelo re(I•, r:nwl!o, {· propriPrladP "'' ''"~"~"' "" f l'llila P nfío flo

.J·~stailo

Al(n• da'' llcsp<' ·a:< tl<) alinwlllat•fí•J l'~'''i'rianrerltfl rlit;,,
llP!llnunr ou f ra p(,dp Si'l' at!rihnida a <'o'tr•c; f11nrlns.
O t•xrPrlenf.P da I'Pt'<•ita on t•conmni·t do r:mc·IIIJ wmr·a
serú rrp:ll'tido em dinheiro entre os arnçt:adoA. dP\·endo ser
arpl ic;rrln p:rra melhorar a alimenl adio ';m cldtTrninados caso~ :1. ,juiz" d11 ~~urnm:mdante do etii'P". c;,.,·vil':'t tamllem parP.
t~onstil.1tir unt rnnrlo de rc<:rrva. rta •·ay'io riP ~$ por homPm, t1r·stin:Hio :'ts primf'ims nPc·pssiti<Jt.le.·; dt• alirrlf'Pfaç-,fío da~
mnrladt"- formadas por oecasião da rnohili1ação.
O C!!llllmmrl:mte rio I'OI'PO fJI'OYirlr>nl·i:n·:"t Tiara qnr a cn:l~fitnir·ií" rlr•.'<ll' l'!lndn dr> l'es;orva sr· fnt·a "''I•QTP><Siva f' jurliI'Íil~:Jll~'"''''· c;l'!ll ]'l'í',ÍIIÍZO ria aiimeniflr':Íil i 1n fl'flJl3.
,\1'1
1::. Arrf.Ps da f'Xeclwiín dn nr·•·'l•'•!IP J'<'l!IJin•nento r
1:a dai a r i xada pdn cnnunandaitt.e da 1·n~·. ifí n. a massa de su!_Jsisleneia enfregarú aos ranelws, a titulo dt· p1·imen·a rlofaçao
I' fnndo do JIIOVimcnlo, 4$000 por honWJJI.
.\ r:rixn tln ranrhn fit·a a eaJ·r::n tlCJ ll!'"''"""t•ir·n dtl corpo
i :Al'ITTTLO

V

Ali . 1 í . Em principio, as compras ~fw feitas por contraefo r• mediante coneurrrJ?.ri~; rxrcpcion:tl!Yl"lÜf', porém, em
caso ck urgrncia, a r.ommtssao de rancho prílle antor.izar o
offiriai rlP aprnvisinnan•Pnto a comprar llrJ eommrrcw <~01;
pagamrntn immedi:Jto, ntilizamln para is~n os fundos entref!lJPS prlr• tiH•sourciro.
Art.. 1fi. Os conlraefos são feitos ror seis mcz••s ou um
:lllnn, ronf'nrmP sua nal.ut'Pza e local, dw;rncln o t·nrp" ouvir a
t·r· ;pr)ifn o dit't•rfoJ' de Jnt.mu]t)JH~ia llivi~ionaria.
Aü. 1(;. Os radcrnos de Pnr:an!:ns tir>vnm estipular a
nltrig-aforiptlr~rfP. per parte do fornrc~rdor, •lr) IIJnnter o conh:n_do f)'~nt o r·.r>rpo de reserva, q11c ern easo Llc guer,ra se moh~ltz<er na g-l!arnic;ão. onde se elileontrr o e~•rpo acth·o. e, além
dr~m, quo o crmf.racl.o r5 considrr:trlo. dP p1r·no rlir<'ilü, pror'J1-l'arln ]J0r· Sf'is mezes, qn:mdo :a mnhilizat;,'í•r soht·m irt' nn de.
''lll'~o tl1J nlfimo mez.

ACTOS 'DO POotm EXECUTIVO

Art. 17. O r!'ficial do aprovi::;ionamrn to tem a sou
car~;o a contabilidade . das quantidadl::i entregues pHlo
8'-lrviç" dn Suhsistencias, pelos J'orne~,;r1ores do rancho
e das que provenham de compras tlirectas, daR hort.as, d!}
donativos, et.c.
Elle a-ssegura o recebimento e conserva cão.
Art. 18. Os fornecedores dos ranchoR podem ser autO-'
rizados a utilizar, para armazrm de genero~, um local do COT:··
po, desde ·que o permittam os rcrmrsns de aqt~a~telamanto.
O fornecedor será responsaYcl pelos preJmzos causado;;
por motivo da utilização do local: incrnrl in, arc·idfmles di ver··
sos que 11!."1 :.2jam imputaveis.
Os cadernos do encargos devem os!.abrlecer que o Estac1o
nunca será responsavel pelas sub~racções e perqas occasi_?nadas por incendio ou outros acctdcnlcs que sej,am .ou nao
jmputaveis á tropa.
GAPITULO VT
PAflA'MBNTnS

Art.. 19. Os pagame.ntos ao R fornecrrlorc~ ,;erãn fei(.os
nos prazoc:; fixadoR pe\m; contract.os uu a.insf.c~c; dP fornecimento P, no mais tardar, dPnlro dn lilPZ ,"iith.~,.qnrn!P :10 dr1
entrega.
O form•cPdor organiza urna J'l'laç,iio l'"'menoriza<la """
fornecimcn t.os: a!' quanLiLiad,•s " o monl :ml,. da r!P~prza s í''
levados ao r<'!);isl.o do ran<'hn dn cm·po: o J'"J'Jiecedut· rPcPht• o
dinheiro do I hc;:;ourciro !1 ]Jassa o I'"'' i lw J't•gulanwnlnt·.
Art.. 20. AP. compras, que a Lif111,, rh· J'l'l'mbol.so possalLl
ser feitaR ao 8crvic;o dn SubsistPncias. P.PI'ií" lam:.arla~ diarin.mente com cspcri fi cação das quanl i dados " pl'Pc;os no mesmo
rcgisto, dando aqu!'llc servic·o rPcilJo tias quanl ia-.; r·P.~PP
ctivas.
Os pagamentos ao Scrvico do Subc;i~l,·nrins f'~n pffrrf.uados pelo official de aprovisionamento.
Art. 21. As compras feitas no enmmcrcio são vagaCJ
immediatamente c dão Jogar a um rPribo regulamentar·.
CAPITULO Vlt

.

Art. . 22. O material ue. cozinha r de re·feitorio, actua!·

mente e:on stentr. pas8ará a tr tu lo gra Lu i f 11 para o; ranch ns.

Art. 23. Quando um rancho fur c•re::u1,, on ampliado 2.
pr!meir·a aequisi!{ão de material n a., in<:t~llat;Bl•é1 dfl agu~1 :>
illumiPação serão fcilas nnr ronla do J~;·bdo.
Art.. 24. O commandanfe da regifio pórif' anf,wizar transferencias do material do um corpo nara oufrn P J'i':aJ' o seu
valor para imlemnizaçfio, Pm t'f!sn dl' tlP''riCri'll'do entrf' ns
partes.
Art. 25. As desoezas r! e mannf Pnci'ío ou reno,·amcnlo ficam a cargo da massa das despezas <liver<J:ts.

ACTOS DO PODEn

EXECUT~

Art. 26. O ministro da Guerra reRolverá sobre os pedidos que lhe forem dirigido,; pelos corpos, por via hierarchica,

quanto á imputação ao Estado de certas despezas lmportana renovação ou reparação, que excederem am; rerur;cno: da massa.
Art. 27. O material dos ranchos fira a cargo do offic•al
ele aprovisionamento, que r\ respon~avel pela sua m~mutençã~
~~ rl•m9ervação.

1és P.Om

r. ..APITTJLO VIU
CONTADILIDADE

ArL 28. A contabilidade rlo rnncho r;

r~onfralizada

em

ilous registos:
1o, o registo do rancho do corpo, organizado pelo official

tlf' aprovisionamento e verificado pelo fiscal;
:!o, o regif'to do material e generos pertrncentos ao randJO. orgnnizado velo official de aprovisionamento.
O rcgHo do rancho, do modelo annexo ao presente re-

gulamrmto, ,1 annuál. Comprehende para cada halanço uma
pagina destinada ús receita~. outra destinada ás dEispezas e
sohre a pngina das receitas um balancet.e discriminando a
1\Yisf.cnr~ia em caixa no pf'riodn considerado. J<~sta PXistenria
'\ fransportarla de um asRentarnrnto para outro.
Art. 2!1. Os rommanctantPs dP. degfar,amrmtoc: on unida..dr>~. rujo <'f f'rctivn ft'ir momenfanNtmrnf.e arranehado por ouf Til ranchro, continuam a manfrr o seu regü;l,o
do rancho;
HnsLn raso, a,; receitas sorão ennsLituidas pf'ln montante dos
abnntlR rlrvidoR ao e.ffeetivo e as despczas pela mesma somma,
)•aga. ao <~m·po fornecednt do rancho.
Este ultimo passa rncibo no rrgist.o do rancho do drs ..
faennwnfo ou nnidade.
Ar f. :Jo. O registo do.;; generos e do material a cargo do
nffirial fle aprnYiRionamento (. do modelo annexo ao presente
rr:;o:nlamentn.
Cnmpt"ehende duas parteR:
Uma para matrrial:
Outra para os generos.
As entradas dr material são mantidas em dia e ronsfani
do prb1eiro fornecimento feito pelo Estado das c,()mpras en1rPga~ de dinheiro feitas por antro corro.' r.onfecções 'errr.~
etl'adas pelo coepo. etc.
, , Ag sah idas são constituídas pelas entregas de dinheiro,
le1tas a outros corpos. pelas deteriorações e pCTda~, Yerificadas per 11m trrnw lavrado por ordEtm do commandante dQ
<·••rpo.
, Os movimP.nfoR dn"'

llt-tra

seguInte:

generot1 ~er§n verificado~ da

ma~

Na en~ràda, todos OB aprovisinnamentos z·ecebidcl!l por
qualqnez· tJtulo Rerão imcriptos immediatanHmfe; o 9 que
1!H'em entre2Ues pelos fornecedores rorre~oonrlerii.n ús quau-

tldades levadas em pagamento no registo (lo rancho.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Na sabida, as quantidades diarias entregues ns cozinhas
serão igualmente inscriptas. Um vale de sahida. entregue
pelo fiscal, diariamentr. mrlica o nurrH'ro dos arranchados, as
qvanf.idades fle g8neros e combnstiveis empregados (segundo o rstabrlerido na tabella': rsse vale servirá de justificaçfio para as sa!Jidas consignadas no rcgisto.
O ntllllf'rn de arr~nchadns !Wr:í n qnc figurar na parte
(la entrada do registo do rancho. levandr:Hw em conta os
arranchadoc: rventnars JWPYi~tos no ~ !~o• do art. 10.
O reg1sto dos generqs r• do maff'rial srrá balanceado em
rnda passngem rle cnnl:ls do rrgistn do rancho.
A exisfencia em generns e mal erial constitue, com o cxcr-denfe da receita. a irnporfanci:i total do rancho.
Prw extensão. o registo de generos e material comprehende tamhem os generos P maferinl do ~erviço dr:> forragem,

nquecimrmto e illuminacão.
Art. 31. Em campanlm, n regisfn do rarwho
·delo annexo ao presrntP rr:>gnlamr•nfn (rnnrlrdn
ITllrnte annual.

~).

r;

r

do moigual--

Rio rfp .Tarwirn. 28 rle ,lunllfl de !!l?.?.. -·· Juíio Prmdiá Cfl··

logPras.

·

111'

:'R

JH: -W"llo JlE

1922

O l 0 rrsidrnfr rla Hrpul•lira rln~ l~st:Hlo< Unido~ rlo Brasil,
reclifirnmln o df'rref.o n. 1 fi. ?::lrí. r! r- ::1 ri" rlrzrmlll'o de 1921.
rP~nhh altPrar o annexo n. ! ri. pr•l:• f,·,rnl:~ i11dirarla no flll'1dro qne a rstr arnmpanha.
nin rlc .Tam•iro. 28 de ,innho rlr• 1!1"'. HJfo rln Indepr~n
denria e ~IJ• rla Hepuhlira.
EPIT\C'IO PESSÔA.

Jnrin l'rmdiá raln(lera!!.

DF.GRETO N. Hí.!'í30

-

DE

2R

nE ,rl-NTTn DE

1922

Decwra p1·ovisoriamentc osseqnrodo " pi'OJI1'irdudr~ das in1Jencõr.~ ({'/!' fm·pm e.rhibidos 1111 'F:.>')I()Sii?!ÍO Nneional r~

1922
O Prrsidrntr:> ela Hcpnhlira d"s E~larl"' Unidos do Hra;;ir,
lendo em vista n disposto nn ar!. 1,8 rJ., •·p,-nlrmwnfo appr:t-vado prl-o drcrr-tn n. R. R?l\ r],. ::n il•· ,J,.,,.m'"'" d<· I RR?. dr'e.rcf.a:
Artigo 1111ico. Os aufnrr-;; flf' ill',·Pn•·;ín nn rlr•..:roherfa irr-rln~frial. fll!P ('.()Jl('OTTPl'f'Jn :Í }'~'\lHl~i:':Ín '·J:\<'Ífl!l:l] ri<• 10:.'2. tPrfín Sf\11~ direifns a~sPgHrndns dm·:1nf" ,, pr·azo rlr 12 mezrs.
no!'l trrmcR do rrgnlanlf'nto apprnynrin J>P1rJ {]('ereto n. 8.820,
Or 10 r]P drzeml•ro fie 1882, JJ1Pf.lian! I' fll'P\';0 r!Ppn~ito do I'C-
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A) transmissões; B) intendencia; C) material bellico; D) artifices; E) Serviço de Saude; F) corneteiros; ordenanças e conductores.
mo de janeiro, 28 de junho de 1922.--]oão Padiá Calogeras.
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ACTOS DO PODER P.XF:CU'riVO

latorio I) pP('US respectivas na Direr.t.orin Gr ral UI' Industria e
t:nrnrnrreio da Secretaria de Estado dos :'-l··.~or,ios da Agriculfllra. Industria e Commercio. l"'''drmlo. 1,u,·(·lll. rJ,. aecôrdo
DO!ll O Ql!O j)l'CSCrPVC O art. 4C, d11 ~ii8do ! l'~lll:tlllf'IIUJ. O dil't'Íto dn rrclamar a prioridadr a~~~·gurarb dnsclr a dnta ,Ja
dqJosif.o. !'Í IIS:lt'rJn rln inrh1~frin da Íll\<'11'''''·' anf.•·" rJ,. nhf.r)re•n
a pnf.,•nf e.
Rio rl~ .l:meiro, 28 de junho ri I' Hl·•··.
rlPIH:ia e :1 í" da Hr.public:-~.

f n I"

d:• TndepPn

.f. l'in·s rio Tlio.

I)JI;GRli:'I'O N. ·15.5~0 -- nn: 2R

UR

.nrNuo DF: 19?2

t'uil''l'd': 111/lul'i~nr:tío rí Sr)l·i,:f,: :IJ!nlllfll/1' etol•li."''JJJ•'nf·; l·:111i/e
IA!JiUJ'{

I'{

f/epul!!ir•lt,

t:O'IJI]J0(!11it• POI'Il ('1/llfilllf(/(' 11 /JIIt/'!:Íii•//11/' 1/11
rt dC1111'!fâ71ill'llll d,• << t:.t'!IO!'illf Íll/1· hil}llil'

sul!

lafirm. !OIIhliss,•mf'nfs
'll'!/ /11 (' )"

Rmil•· 1.11/1111'1 r·r ('ir· .. s•wJ.ot,: onu

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasii,
attendendo ao que requereu a Société Anonyme Etablissements
Emile Laport et Compagnie, autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. 10.416, dP- 27 '!e ag-osto de ·J\H3. " dm•idan:Pnte representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Société Anonyme E-tablissements Emile Laport et Compagnie autorização para continuar
a funccionar na Repub!ica, em conformidade com as alterações
feitas nos respectivos estatutos e approvadas em assembléa
geral extraordinaria dos seus accioniRtas realizada a 7 de
julho de 1919, entre as quaeg se inrlnem a ~mbstituicão da sua
denominação pela de <Export.ation-lmportation. Etablissement:; Emile I . aport. et Cie., snciété anonymP'>, a transferenr.ia
da séde social para Liêge, Belgica, e 11 elevaçã.o do capital a
2. 200 .OO(} francos, ficando a rrf,..rida Roril'r!ade nhrigarla a
observar as mes:rr.as clausulas q11e ::wompanham o de!lr~fn numero 10. í16. de 27· de ag·osto de 1!113. " n mnnprir n' fnrrnrtlidadr' Pxig-idaR pela lrgisla-::iin Pm vig-nr.
Rio de .Taneiro, 28 de
rlPnllia e 3<i" da Republica.

.i1Tllhn flp

1!1'-'?, 101° d:'

I. Pires dn

lmlr'JH'll-

Jli,·~.

ACT<lB DO PODER EXEQU'l'lVO

DECRETO N. 15.541 -

DE

28 m:

.TPNHO DE

Hl22

f!onrede a Pelix de Moraes Salks autorizaçõo pm·a omanizw·
Companhia Cmnmissariti. P- E.7J1JOI'fmlo1'o. t/P. St1o l'nulo
a})}J/'01'(1

OS

J'eS1Jl'!'tit'OS

rt
~~

I'Sfl1f1lfOS

O PrPsi!!Pnto da Rrpuhlira dos Esl.adt'~ Cnidos do Hra!ül,
aUonuPndo ao que requet'CII F cli x: dP 1\lnme,.; l-;allcs. incm·porador da Companhia Coml!ti8Sflria P Exportadora tltl l-;iío Punlo,
t·u.ia séde ~erá f'lll Santos, l•:stado dP ~iío Paulo, d••erf'la:
Artigo uniro. E' t•onct•dida a F"lix dP MoraP,; Sallci1 aulori7.açiio para organizar dcfi11 i t iYamPnl n a Companhia Cornllli~
sa!'ia e Ex pnt·l à dom t.lc ~;lO .Paulo e ficam a pproYurlos O;! estatutos q11c apresentou 11 111'\Lc acompanham, ohrigado. wwém,
o referido ineorpomdoe a cumprit' as formalidadl's nlf,.rinl'P~-;
exigidas pela lcgislaçfto em vigor.
c·in

Rio de Janeiro. 28 dl• junho
:11" da Hepublica..

dt~

1922, IOl" da

lndrpc~nclrn

!'

EPITACIO PERRt)A.

1. Pires tio Rio.

nr.cnP.Ttl "\. I;,. 5't:? -·- TlE :?R nr. .TlJNTIO m: 1922
1\h;•f' nn Minisf,•rin tlrr :1,q;·irnl.tuur, lndustrio ,. f:ommer·rin, r.
u·· dito rJ,• J .iiOO:OUO$, 1'//1. npnliri'S ~~~~ purfatlol', rio :intu
(/,• ;j "/r, pm·a a t:unfii!HIIÇIÍu da !'.I"]!Iurflrliu, ,.;,1. JtaiJi;·o. do
f'am po, no Estado de JJ i nos (,','1'111'.1', Sr'lll pi·inileuio, r{,· 11m a
usinrt }Jm·a {ustío e/e minPrio dt• ferm, {n.bl'ico•.·•ío I? lmniJUtf.'!ÍO

de

Of.'U,

efr·.

O P1·rsitlent.e ria RrpuLlica do~ Esta<lo~ Unidos do Brasil,
tenck ouvido n Tri•bunal df1 Contas na ft',rilla do n. m do
~ ~.· do art. 30 rlo respecth o reg;ulamcnto, resolve, de accôrdo
cr•m a :mtorização t·omtantl~ do rire. n. L 122, de 28 de de7.Pmhru dr 1921, abrir. aü '\lini•IPri<J da ,\g:ricultnra, Industria
P f.,mmPrcio, o eredi!o 1. 50.0 :OUOJ!:. 1'111 apolices ao portadcr,
11<• juro rln 5 o/o, para a continuação da Pxploração, em Itabira ón Campo, no Estado de Mina" Geram;, sem privilegio. de
uma usinn. para fn~ão d•~ müwrio de ferro, fabricação e lamiIHt~·.'in ele aço, pelo prnressn de altns fornos a carvão de rna<.l~ít·a. fundicão oe ferro n aço <'om aproveitamento dos subproducLns, a "!er contract.ada com a usina Queiroz Junior Limitada, c0m sédc no Rio dP JnnPiro, de accôrdo oorn o disTW.Sto no drcretn n. ,., 2,.fi, de (i de janeiro de 19? 1, e nog termos
dn dcc~ct.o n. 15 .11!13, d•3 :n dP maio de 1922.

Rio de Janeiro, 28 de junho tlf' 1922, 101• da Indepectir:lcla e :34• da Republíca.
EPITACIO PESSÔA.

J

Pi1'es do Rio.

APPENDIOE

DECRETO N. i2.397

-DE

i4 Dlt FEVEREIRO

DE

i!:H7

Concede auto1'ização a a-mce & Comp., para continuar a
ccionw· -na Republica
,

(U.ti··

'
O PI:esidtmte da H.epublica dos Estados
Unidos do .Brlliil,
attendendo ao que• requereu a Graee & Co., autorizacla a funccionar na Hepublica pelos decretos ns. 10. L.:6, úe :J de sctt>mhro dt• 1!H :1, com a denominação de Stnlle EnH•rson & Go.,
e 12. i•í o, dt• ·:I .Je j 11ulw de 1916, e Jevidameule repJ:eseuLada,
tken.l{a:

Artigo unico. _1,;• coneedida autorização a Graue & Co., v;n·a
uoutinuar a Juncciouar na Republica, com as alteraçõt•,; l''!itvs
t\m seus estatutos, sob as mesmas clausulas que acompanhtv::un
o citado cleel'cto n. 1 O. 426, ficando, porém, a mesma companiuu
obrigada a cumpt•ü· as formalidades exigidas pela legislu.t;:lo
ct\1 vigo:·.
·
I!io de Janeil'O, i4 de fevereiro de 1917, U6" da Independencia o 29'·· da Republiea.

Bw

WENcEsLAu
P. GoME!!.
José H.u[ino Besetra Cavalcanti.

DJ~GHKl'U

.N. ll-it.ti4l- DB ? l

OE JANEJIW JJ!<:

l !I;,', I

J.JIJJrova as planta~> e respectivos vrçamtelJius, 1w ún,J.wrluncu,
total tie H :61i6$147, pm·a construcções em diversas estaçiics da Est1·adas de Ferro Soroeaúun'u
O Presidente da Repuhlica dos l<:stados Unidos do Brasil,
ai.Lendendu ao l!lHJ requereu a Estrada de Frrro 1::\ot·oeabana,
c :is inforllt:wõc·.~ da Jnspcctvria Federal das J~stmd:ts, resolve:
"\1'1.. 1." .J'ieam approvadas as plantas e respeetivos orcaJtl('ll~os, na iwpol'tâueia de 11 :666$147 (onze contos seiscentos~
e sessenta e seis mil cento e quarenta "- ;;;et,~ rPi~), quo com
este baixam rubricadas· pelo director geral do Expediente da
Hccretaria tk. l•:stado da 'Viacão e IObras Publicas, para a construcção, pela _fii::;f.radà 11,-.. l<'erl'O Sorocahana, nas seguintes
r.st.ações:
·
a)
dt~ 'd.:andido ..Motta~ (J'amal de 'l'iiJagy). um desvio
orçado t!ll1 5 :375$22~ (cinco contos t.resen!.o.~ e setenta n cinco
mil duzc.ntos e vinte c dois réis);
Um embarcadouro de madeira orçado em 1 :281$984 (um
eonto rluzentos e oitenta e um mil novrcrnf os c oitenta e
quatro réis);
b) de « Páo d'Al'ho '> (ramal de 'l'ibagy), Ulll embarcaI doúro de suinos, orçado .em i :278$456 (um conto duzentos" e.
setenta e oito mil quatrocentos e cincoenta e seis réis);
I,

ACTOS DO PODER l';XECUTI'VO

c) de « Barty ra :t (ramal de Tibagy), um embarcadouro
de suínos, orçado em 1 :6!!3$2'75 (um conto seiscentos c quau.nta c tres mil duzentos c sctenf a e cinco réis) ;
d) de «Assis» (ranfal de Tihagy), um embarcadouro de
suinos o outro de madeira, orçados em :.! :Otii$~10 'dob conto~
oitenta c sete mil duzentos e dez réis).
Art. 2. Fica autorizada a inscrip~;ão, lla eout.a de capif ai
da Estrada, da desp.csa com a.'> obras a serem executada~;.
tArt. 3." Para a execução dc&sns obras fica fixado.u prazo
de 3 (tres) mezes, a contar da data deste decreto.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1921, too·• da Inde.pend~ncia .e 33• da Republica.
6

EPI'IACIO PLSSÓA .

.1. Pires do Rio.

DECRETO N. hUHS -

DE ~ 1 DE MAIO DL

192 J

Declara que ficam desapropriad~ os predios ns. In e 54 da
rua âo Comme~ív, na cidade de Nata.I. Estado do Rio
Gr11•ndc fl.o Norte
O Presidente da ULepublica dos Esta(los· Unidos do Brasil,
a necessidade da acquisição dos prcdios ru. 52 e 5-í
da rua do Comrnercio, na cidade <!e l'iat.al. Estmlo do flio
Grande do Norte, para, drpois de procedcr-~e .{t'; necessarias
modificações, ne.lles in~tallar convenientemente a Admini:;trnção dos Correios darquellc Estado, nsando da attribuição tlutl
lhe confere o art. 5• do regulamento approvaclo pelo decreto
n. -1.956, de 9 de setembro do 1903, expe.dido em Yirtudc da
autorização contida na lei n. 1. 0.21, de ~Q de agosto dn mmo
anterior, e de conformidade com o art. 590, ~ :?", ll, fJIL do
Codigo Civil, decreta:
Artigo unico. Ficam desapropriados os predios n,.;. :i:!. ~~
54 da rua do Cornnwrcio, na cicla<.k. de l\atal, J~~l::du do Uio
G1·amle do Norte.
Rio 'de Janeiro, 21 de maio de Hl:!I, l!lw da htdcpeu<lencia e JJ• da Hcpu!Jlica.
~erifieada

EPITACIO PE'SBÔ.~ •.

I. Pires du Rio.
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l'ags.·

N.· 15.543-JUSTfÇA E NEGOCIOH IN1,E'Hi0RE8 Decreto de. 1 de julho de t 9~~- ·1\landa fechar, por
seis mczes, o Club Militai·.........................
N. 15.51.1- VIAÇ.~\!0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 3 de julho de 1922 -Desapropria, por utilidade
publica, o predio n. 6 da rua Manoel Victorino,
})ara ampliação da estação do Engenho de. Dentro,
da Estrada de !Ferro .Central do Brasil. .•.••••• •.
N. 15. G/415 -VIAÇÃO E ü!BRAS PUBLICAS- Decreto
.de 3 do julho do 19:!2- Approva os projectos c respectivos ol'çamentos. nas importancias do réi::-;
!J7 :403$951 c. 45 :9'7!8,$168, de dous typos de abrigos
'vara carros de passageiros, apresentados pela dircctoria da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil...
N. 15.546- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- lDecreto
de 3 de julho de 1922- Approva os projectos -e respectivos orçamentos, na importancia total de réis
1.077 :3\7,2$19'7 (mil c setenta o sete contos tresentos c setenta e dois mil cento c noventa e sete
réis), para a ·construcção das novas officinas da E8trada de ~Ferro Bahia c Minas, a1·rendada á Companhia Fcnovial'ia E'ste Brasileiro................
N. Hi. 5!117- .JUS'l'H]A ]!; NBGOUlUt\ IN'l'EB;JOH:MH Decreto. de G de julho ele 1n~~- Designa o dia ~ü
t de agosto pat·a. a ·eleição de Vice-PresitlPnte da llepublica, no }Jeriudo pt'(lSidcneial do UJ~2 a 19:!-li...

1

3

4

-i

5

N. JG. GíH- VJ.\1.~.\.·U I•! OBll1\iS PUBLJ.GA~- JJecrnto
dt~ '7 de jullw dn 19~:2- AvproYa as plantas e pt!dis
1lu tra~,;adu tla Estrada de .FetTo dn L'•!tH•.tra1;fio da
'L'arahyba. na li nlla de Alagôa Ora nde a Pai os. comprelwnd"lldo .qual.rn SPU(:ões, na exleusãL• total tk
:~.a

~.

ldlomctros mais

'718

metros.................

1:-J.[;.íH-VJA(.:.\.o E OBHAS PUHILlCAS-De(\l'efn
de 1 Llc julho de H1~2-Ucclara 4l uq;encia da dc::;656

!i

IV
l?ags.
:t]ll'Opl'i<H;::Íil !11~ llllt<l. i'it!lGI ci1
lt'il'(l'O t'Olllprehcntl 1da r·nt I''~ ~~ ;, parada da 1~:s1 ··;,d:t dt·. Vnro Central
ti" Bt·.t~;il c ·J io :\J'it::.lu ILII a. '' 1: -Lil" d1~ 8. Paulo
I

J~í.~J[dl---

.\.

7

1

-- Den·et.o de 'i
d·· jullt l ,](~ 1\l!.~----.l'tlblint :1 ;ttliH·s:lo do UrãuJ)UI'-êt,lio do LlJXe.IJJlturt!' t~ Cu t\l'lll'fll· lnttwnaGional
!'ili'U <1 IJI'lLt·t~(:fltJ da pi'tipl'i ~datlt~
lttlll~Lrial. rc\if'ta cn1 Bt·u·wJ 1as c W:bhi'l/-:'l(tJJ ........•. :....

ltli'L\Gl•K..; Y\.l'J'IWltJ\1<:--:

1

7

.\. 1 :>. Gttl ---· VI \J.. ,\u J: OH !lA-) 1·u B 1 .!1 \~ --- Dccre.tu
de '7 de julJw dl! 1922----( ow~e,Jc• :í :;c···icdadc anolt~·rna << 1\thml io nr.finiug '~Ofil))Hll.\ uf BI azil » aulurizaGãl) p~n·n funccion u· 1a Rcpubl ;e:t...........
-' . Lí. 5~~:2 --- .J lJ :4TIÇ \. E l\ J~c; OCiu~.:: l.'H'Jt~HHOill!ES -

8

L•c·e1eto de 7 Je julho
ttLilidtdt•

~w tu.-~:.·--- D~·s:tpmpria, vor
dt~t1li11io •Jitl dt· UJtl predio siillt:luid'' 1·o::; plallU· da Exposição

}illbliea. o

,,,:ulo '''' [,,e;Jl

.\heioual, a ;e re:Jli:t,ar n:J. ( apilal da llt'puhliea, para

Coll11lll'ltltlt'l1Çfw dt~ CPtll~'IJaJio 'la \lndcpelldencia
Ptililit·a do Ht·a,il.... .. . . . . . . . . .. .. .. .. .....
.\

1

.).5~·3----.TUS'JIC.\

t:•I 1Tenlc

nt,:z... . . . .

. ............... .
J ~ee~·ct< ~~~~ ~~ de julho de
1!)2:!--- \pp'·ova o augntell".o du capital da «London
.\--;uranc'.'- ~~ut·pcwai imt:, )•ar;, , •(ll't:q:ões uo Brasil

10

~•• 5fd. --- .Í!'AZEN DA-

N.

1

i\.

l:.. ;,r•r~----l<'AZ1 1~ND.\-I•e<~'·et,, ·\1·

N.

tri.5tíH----JtSTIÇ~\ J~ \l~OOI'lU~
Dt~crdo de 8 de jnlhn de 19:':~ ---

~:

11

til~

julho de
I !L?,2 -- •Hcv•Jga 0-3 Jcn<l o::: 1l]l! e wn ndl~t·am autoril:a~;ão á ColllJ•anltin tiu Begm··):O: Ton Pstres e 1.1\flariI.HtJns « hl~lll'a nct' Company of Not l.h ,\nwl'ica » para
futwt~iunar 1w llt·asil <· Wlssa a ,., .qwdiva <~arLa-

pat.entP................. . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . .
!l'lT'E.INüllES -I >csapropria, por

lltilidacle PJLhlica, o pr'1Jdi11 e 11S lel'·enos n. 89 da
rua de Santa Luzia, -"ituadof: 11a úr· ~a destinada á
Exp,Jsição ~nl'ional, a S!~ r-~al iznr· 11:1 Capital da Republ iea pru·a eornHH'Il1C•ratão do Ct11 trnnrio da lntlc-pondenein l'olitka do Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . .

N

10

~~E(;OUJil:-'

1\TElUOHESDeet.eto dl' :3 ,}c. julho tle 1922--- ~~wp~mdc por um
dia, em relaçfto ao Esl.a elo do Hi (I d·~ Janeiro, o estado de :3i tio dedarado P' ~to rlt·r·' ('1 ~: 'l. /1. 51.!1, do
E

11

12

Ui. 557 --- Jl STIÇ..\ E NE<l-OCIU~ ! N'J'ERIOr.RES ÜllCl'üto de 1 J tk .iulho de 1! 1 ·.:!.:~. ---·-- Dedara scni dl'tdlo o decreto 11. I iJ. t,!t7, de fi do t'.n''l'Pllle, c designa
n <lia ~O dt• ago~lo p1·n~itn•l para a ,.l,~it;ão de Viec-

N.

Pt·pside.lll.ü da 'Ht·puhlH'.l 110 l'l'l'iud' Lln 1B:?.~ a JH:!G
I rí. 5!}H ---- Hl:L\t:tU~S K.\'l'J<HJ« nn~~
Dcet·eto de 1:!
1li' .iulllll de 1 !l:?:'. --- :E~leva á ·ni:\1t•p:ul·i:t de <'mbaixada

Brasil nn 1.:hil·· . . . . . . . . . . . . .

1~~

t;,,:í:~~J-----·H1'~L.\t!,)ES Jt~X'l'J!HIOHJ•;H -- Deel'elo tlc.12
dl' julho dP l~t:!.? ---Crí'•l llllla lcg~u:fiL na Dinamarca

13

a
~"'·

12

----

J'Ppn>sun1a\:Jt~ dtJ

N. 1!). 5GO -- ,}1(!-S'l'H)A E ~EG-O:UIOS IIN'l~ERIOiRES Dt.Jeretu de 1.:.· de jullto de Hl2:2 .... ..:\hrc ao ,Ministe-

v

,nn ponr.n Rxr.r.rl'rJWl

N.

N.

:\!.

rio da Justiça e Negocios Interior.es o credito especial de 990 :100(}$, destinado ás obras indispensaveis no edificio da Escola Nacional de Bellas Artes
15.561- V'IAÇÃO E OBRAS PUBLEOAS - Decreto
de 12 de. julho de 192!2 -Approva a planta dos terrenos necessarios ao aproveitamento das· quedas
d'agua existentes em Mamhuca'ba, para transformação em energia electrica de.stinada a serviços
publicos .•......... ,... ·:•.• .... ·...... ... . . . . ... .........
15.·562- VIAÇ!:O E :OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 12 de julho de 1922- AbrP
ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o crrdito de 17.000:600 (deze.s.cte mil contos de réis),
sendo ""'- 22G :000$ ''(quatro mil duzentos e vi11te c
cinco contos de r!'iis.) em moeda corrente c réis
12.7,75:000$ (doze n1il setcce.ntos e setenta e cinco
contos de réis) om apolices da divida puhliea, do
va~or de i :000$ (nm ·conto de réiR) cada uma, juros
cln ,5 o/o ao anno. para occorrer ~. despesa com a
anfJuisiefío da Estrada de Ferro de Bragança.....
15. ;)ô3- VIAÇÃO E OBR1AS PUBLICAS E FAZENDA- Dccre.Lo de 13 de julho de 1922- Resolve adquirir a Estrada de Ferro de Bragança, de
propriedade do Estado do Pará, e dal-a em arrendamrnto ao Governo rlo dito Estado.... . . . . . . . . . . . .
15. !)6.1- VTAÇNQI E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 13 de. julho df' 1922- Approva a planta dos
f.m·renos indis·pr.nsavr.is :'is inst.a11ar,:.ões e e.xecução
das obras para aproveitamento da fol.'ça hydrauliea
das ca.choeiras do rio Parahyba, no logar denominado «Ilha dos Pombos», de :que 6 concessionârio
Frederiok Albion HunLress, e desapr9pria 'os ter ...
renos e hemfeitodas comprehendidos na mesma.
·planta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .
15. !)65 -RELAÇõES EXTERUORE8 :__ Decreto de
19 de julho de i 922- Publica a denuncia, por
parte de Honduras, da Convenção sob h~. marcàs ·dó
fabriea 1:' de eommercio. ·assignada· om Buenos
Aires em 1910 ...· ........ ·................... .. :,. .. :
1 fi. 566 - .JUSrFIÇA E NEOOCtOS TNTJDR.IORES Decreto de 19 de..julho de 1922~Abre ao Miriist.erio da .tnstica o Negocies, Interiores cJ' credito e!?oo:pncial de 4:200$, OÚfO, ã Vista da ·éorrecção ·COnstante do dé.ere.to lP.gislativo ri. 4. 552. desta. data
15. 567 - ftEILAÇõES EXrtERI!O'RES .-- Decr•eto .de
19 ·de julho de i 9·~2- Abre· ao Minister:io das Relacõ.es ~xterior.e~ o cred-ito espe.eial d~ 32 :17~3$.&190,
:p~p~l, <: de :.C ~ .100-0-0,. qu 45 :333~33.4,: ouro, para
I.U~emmzar 'O Governo da Italia do acCidente ·sbff~ido p~lo v~por .At(anta no pprto do Rio rl~ Jtmriro
15.~566-=- V1IA(tÃO E OBRAS PUBLI·GA~ ~ Decreto
de 20 ·de julho de 1922 ~Transfere \á.« Brazilian
H)'"dro Elf"r-trir hompany, Limited » a eonr.esRão
I
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N.
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15

26

21

28

29
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a Fl'ederic k _\.I bion

Huntr0R:~ rlo~ favores corido dccrel f• n. 5. 6/l'fi, de 2~ de ngo~to de
190{), para n f1[1l'•n citanwnto industrial rla força
Jtydraulica. ~las ca·~hooiras existentes nn rio ·Para·J,yba, 110 Jogar d·mominado «Ilha dos Pombos»...
1!5.569--.TUSTIÇ\ J~ NRGOCIOS INTEHIORESDecretl) do ::~.2 dr .iulho de Hl22- Alt.ora a dr..nominação d::t Ex:Hifição Nacional Comm~morativa
<lo 'Gcrd,r.nai i o ,1:"1 I 1rlcpcndene ia r dtí onLras pro-·

20

vidr,ncias . • • • • • . . • • . • • • • • • . • • . • . • . • • • . ..• • . • . •.• •.

:10

flacla

~tantn~

1':.

l'. 1 ;) . 570 -- .fUHTin t\ 1i~ NEGOCIOR INTERIORES !Decreto de 22 ··Je .iulho .elo 1922 - Desapropria,
·por ui ilidade puhliea, os prcdios e. os terrenos
ns. 16, 6 i, H8 ~~ 90 da rua Paula· .fiamos, o 278 da
rua Santa Alexandrina, comprchendidos nos planos
apprO\ ados para a installa()ão do Orphanato IOsorio
•\'. 15.ú'7'1- JUS'rJÇ.\ E NEGOGIOH INTERIORES Decreto de 2:~ df~ jul'ho do '1H22 -Approva os
planos do projw t;J necessario ú insl.allação do Or:phanalo Osori(! ....•.....••...••...••.. ·:· .•.• -....
\f. 15.572-FAZE~D~I\:-Dccreto de 22 de julho de
192.2 -- (ioncedt• autorizacã.o para funccionar na
Hepuhlica ii C1 •rnpanhia « Tho Yorkshire Insuranco
Company, Lim ''''" ~·, r.om sédo na r idade do Yorl{,
Tnglat11rra . • . . . . . . • • . . . . ... • . • . . • . . . . . . . . . .• . . . . .
''l. 15.573- VIAÇÃO n (OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 22 de julho elo 1922 -Modifica as condiçõ.P.s 7• e
9~·annexas ao di!Meto n. 15. Hl?, dP 2'1· de ilezembro
de·:19~~1....... .. . . . . . . • .. . • . . . . . ... . . . . . . . . . • ... . . .
'L 1. 5 ~57 .t ~VIAÇÃIO' :E: (OBIRA.S PUBJL,ICAS - Decreto
de' '~~t 'dê jutb c· de 1922 -- A·pprova o orçamentot
ná iinf)ortartcin. dr~ frR. 9. 510,00 (novo mil .quinhentos e quarenta l'rancos) e 28: G'18$-HHi (yinto ·e oito
contos seiscentos } quarenf a e nit.o mil .qnat.rocentoR ~o :Se.iff rtiis}; :em substituição do que foi apresentado[ :QQJn. o fltl'O.Í;~·~to das obras de ampliação da
parada, SD~cm::r{l,. n:l.-:•ljpl}~ de Alagoinhag a Propriá,
(l de,:•EJllle tr.atn, o ·decreto ,n. 1-1.:8'12, de 31 de maio
do 1.9.2-1..•..................................•......•. ,
N. 15 ..5'15!~~IAÇÃ0 J~LQijtR:J\~~~PUBLJi.tCAS -:-- Decreto
rle;~2.ldi),JUÍhp_ ·de i9:~~;. 1 ~p.P,r~ya; p pro.Jecto ~ ~~·8pootn~:t;J,.,orç~mon~o,.. ~"'! IJ1lp()rlancl;:t._de 1.0 :19J$u:>ô
(d~z.eontos:; -c~nl.o:c~ nov.cllta o,.sdP ll)Jl.,ql}.mhentos P.
Qim~oet;tf.a 1~ fH~i~ ií~Ms) ,·, .'pá~a à ronst.rúÇsão de um
p_Qnti~P,ã~. y;t9 ram!tl ,Q~, CalcÜis,. i! c _eonfP.s('ao da :Cor!]nttW.liJ!~~~~:~ rf·~,~~{~~~~s _de: ·~rrr~· P. ·~;aye~.~~ao
N. 15 ... r,.7ü:--::-:YIACAÔ.1 im .~l3lR~$ ,J>URLtCA~ - r1 Úecmet?.
f}~ 25. d,<~ .j;tillN :(h;J0?~:~4PP\ova,. e~ c~ra~l.~r ~tlf!flT!
vt~orwi ,. ,o <lko2~t;:l~.cnf.q~ 1 i n~; 1mporlp.n0.ta:: .:n~; 1f,f,W;
1. 210,:934~L. p 1, (111tl 1 U~~entos o. dPr. co:qto::; np:véc~rt;;

tos c trinta r: (jnatr'o ri11l duzentos (\, cincocntd e 'sete
r1HsL· tíc 56 ~~üiiJ:Hla~t~~-pórtt{;~ Pler.tr.icos: ~ au.ttit~izã
ft: SUa 'Í'ilRtall:ll;ãó' úffi 'diVf'tSO~ fiÍ'mazrm·g dnt81'D09:·
do prwto dt~ }::·wths;. J •••••• _••••••••••• J .' •• ·• ~ 1• di
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N. 1;) . 577- VIAÇÃO R OBR·A:S PUBLICAR - DMrnto
de 2;) <l~ julho de.•. iH:!:!- Autoriza a rrnnneia de
rlircifor-; dr. pr.Pfcrcncia ou excluRividadl~ que « Tlu•
\Vesf.ct·n Company~ Limilrd » 11n;;;sa tPr nn .Brasil..
N. l!).!'iiR- VTAÇ.~ü E OBf\AS P'U\~LICAR-DPcrr.to
tlr• ~(i tlr. .in lho l]p l !)~:!- :\ppr·m·a o lraradn da varianl r do ~ ..Tos(• dos Campos, no ramal dn ~. ll'anlo
da Eslrada clr> ·F'mTo I!Pni.Pal do Brnsil...........
N. ·1;,. :)7!l- nR,LAGõF.S RXTF.illH)iRES- 1>rercto dn 2fi
llo .inlho LI<' Hl.~.:!- .Puhlica a adhl'são da Arg·e.ntina
:.ís Convrnçõrs dr. Bruxellas sobL'c J>irrit.o ·Marítimo
N 15. G80 - 1RELAÇõES EXT:mR1EORE•S- Deercf.o de :'G
(lo julho de H)22- Publica a adhcsão da Polonia á
Convenção da Haya, re.laf iva á solução paeifira dos
conflictos inlnrnacionars.........................
N. I;;. :-iRl -.TUSTTG:\ E N~faOCTOS TNTR-RT/OHES ~
lf>ncl·nl.o dp';2() dr~ julho dn 1H:!.:! -l~slalwl•~•~P quo as
proviflcncia;.; 1mra Pxec111.:fio do pmg-ramma da commetnoração ()o f:f'nlenarin da lndcywndPncia Pol il ien.
flo Brasil cahrrfio a um commisF;nrio geral.......
N. 1r,. ri8·2- VIAÇÃO E OBRAS PUBL'TGAR- Decrel.o
llra :28 dn julho dP 19.'.?:2- Proroga poe 3 (t.rr.s) annns
o prazo fixado para a eonclur-;no da r-onst.rncção da
nsl J'ada de ferro dn que é coner::.:sionaria a Cnmpanh ia flo nanrlarella r. autoriza-a a apresentar os rst.udos de um novo traçado da mesma estrada.....
:'\. 15. 583- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Drcrrt.o
ele 28 de ,julho de 1!)2:!- Approva l)rojcctos c respncbivos orçamentos, na importancia I ot.al de r(>is
350:869$80-1 (trcsc.ntM c cineoPnta c nove contos
oitocentos e St~ssenta e nove rnil oitocentos .c ,quatro
réis), em apolices, ~ao par, da divida publica frdcral, para. construer.ão d<~ um trapiehc flnvial :ü
margrm .flirr.il a flo rio Parnahyha e de linhas dr
a{~ccsso, f)csUnaflns :í rxrcução elas obras contracl adas com a Companhia Geral de Melhoramentos no
.Ma1•anhão para a ligação. em 'fherezina, das linhas
que- entroncam com a Estrada de Ferro R. Luiz
a · 'fherezina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .
N. 1!>. !JR-1. -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
rl~ 28 de julho de 1922- Approva projectos c rcRpccl.ivo~ or(:amcntos, na imporfancia t.ot.al de rr.i~
~·:!. :~58$;)(i I (qna1·cnf.a c rloig rontm; ch1zcntos e rinr.nflnla c. oilo mil .quinhcr1LoR c srs~enta <' um rúis),
11ara exccucão de varins mclhorament.lls na cRiação
.rle Olyccrio. da Estrada ele \Frrrn S.ul de Pernambuco, a cargo da « Grcat. \VesLPrn of Bra:o;il ~nailwny
Gompany, Limitr.d». .. .. .. .... .... ...... ........
·~. 1!>.3R5- FA7,F.~DA-nrrrctn dP :?R de .inlho dP
19:!2- CasRa a ant.orizn~.:ão para funeeionanwnto
da r.arteira dr RPgnros dP vida fla ·Companhia. dn
.-.eguros Port.ngal r Ultramar, rom s1~dr em ILiRhôa,
Portugal ••. , . . . . . . • . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. • . ..
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N. 15.586- .JUSTIÇA E NE'GIOCIIOIS INTEniORE.S Decre.to de 28 de julho de 1922- Approva os planos
r as plantas do f'dificio da Cainara dos Deputados..

42

N. 15. 587 - JUSTI1ÇA E NEGIOCIOS JN'l'EHIOIRE.S Decreto de 28 de julho de H1'22·- Desapropria. por
ntilid~de publica. o terTeno n. 9, antigo n. 3, do
largo da Assf'rnbl1~a. comprr,hendido nos planos apJWnvados do r.tli fir.io da Canmra dos Drputados. . .

12

N. I:.. :>R~- .TUSTJIÇ,\ E ~·EHOClOS lNTEHIORI~S I )PfTt•lo d1• .?!1 dr julho dr I tJ,?:.?- Approva o plano
.n as plantas di1 c·nnjmwlo dn Prli l'i1·in do ~PlliHlo
:I•'P.dPr·aJ ........................ · · · · · · · · · · · · · · · ·

.íJ

N. H) .;,RH --- .TlJS'J'H.:.\ :t~ :'oH:nOCJO~ I \'TFUt.IORES -1)rf'TPI o de :!O do .iu Ih o dr. lO?? - .'\ pprova o rcgnJanu~Jlfo para a UTT<•nadn(:fio P l'i:'l'aliz:H:iio do irn-

a renda............................

·'t:l

N. ·15. r> !lO- VIAÇÃIO E üBR,\S PUBLJ CAS --Doe roto
dr 2 de agosto dr. t 0?2 ~ Con!'f'.dr anl orização a
'lappin S1nrcs '('Brazil) LirnifPd ·pat·n ~~nnl inuar a
funecionar na RPpuhl ira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ô1

15.:l9l-RELAÇõE·S EXTERIORES- 'Dcerrto do 2
d<'· agosto dr 1922 - Puhlica a adhrsão orla Finlandia
Slovaquia ú ConvPnçfí.o da Haya. para a snlm:ão JHlnifil'a dos eoprlirtos inU•macinnaPs..............

ô2

N. ·I r;. :-,n3- HF.LACOES E.\TRiliOTIE.S --- Orerrfo d<'· '2
r1<' aosfo do .tn2·~- Publica a adhr~iín da Finlandia
ús ConVI'll(.'-ÕPS <' :í Df't•lanu.:ãn. as~ign:-~das na ?" Confm·rl}eia da Pàz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ô3

pnslo

N

sol~r·c

N. I G. 593- HELiAÇüE·S ESTERTORES -

Dnfm"t.o flr ?.
dP agnsfo de 1922- P11hlira a adlwsão da Finlandia
:í. Conv<'nção da Haya para a adaplatãn :í gtH'rTa
mar·itima do.:; prineipins da Com·f'nt:ãn dP Grtwhra.
dr I 906 .................................... : . . .
N. 15.C,'fl.1-HEL.\CõER F..X'J'ElUOln·F.':-!, __ J)r•.rrrlo dr.?
d<' agosln rlt' tn-2? _:_ .\nt.oriza o :\Tinislt'o d~ Agri('Ultllm, Inrluslria n ConJlllPrrin, a eontr·artnr enn1
Ct>lso Columbano na Un;:;ta Cit'IIP. a inst.allaeilo dP
uma fabrica de fal'in•ha rtn mandiora n sPus suhproductns na povoação do ·:\lor·t•tw. munit~ipio dr
nananciras. Esladn da Parahylm. tlP ar.c·tit·dn enm n
fl('í'J'Pin ll. -'t.;)'fO., dfl (i flp 'f'l'\'l'l'f'ii'O,J]P f!)?.'!......
N. 1·5.00:-i-VT,\Ç"\0 E OBfiAS PUBLH:.\,S-IDPcrr.to
fll"' :? fln agosto dl' 1!1:.?:? -- Aht'l' an <\Tini~tcrio da
,Agricultura. Inrtnstria f' ·l.nnunrer i o. n lTNli Io dC'
;, . 000 :000*, 1)ara cmH~Pdf't' um PlllPI'Nd imo dP igual
qnant ia á \.ompanh ia Elnrtro-:\Jnf.aiiiJI'g·ira Brasi!Pira. rom s1;rtP rm TiihC'iriio Pr·••ln. no Estado dn
.~. rpanlo ......................... ~ .... >~· • • • • • • ·• •
N. t r>. G96 -· .TC:STifC:\ E \EGOG7k·!l~ fXTFJfif01ltEISDrrrnto de 2 cln ago~to dP 19?:?- Crêa o 1\t:usen
IHistnrico Nar innnl e approva o seu T"cgulumento..
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N. 15. 597 - iFL'\ZENDA- Decreto de 7 de agosto de
1922 - Approva a resolução do eonselho fiscal do
nrutsclhe Uebcrsecische .iBank (~Baneo Allemfil I
rTransatlantico), com séde em Berlim (Allemanha),
·rm reunião reali~ada a 28 de abril de Hl22 e concernente ao aug:mento do capital para as operações
daR suas filiaes no Brasil. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . .

~:t

r:\. ·15. 59.R- VL\Cj\0 E ,CXBRA!S PUBLTCAJR- Decrrl o

dr 7 de agosto dP 192?.-IApprova o projedo e

o

rR~pC'rtivo nr~amrnl o, na importaneia c Hi :1()'54lji80ft
(·di'ZPSCÍS ('OJlfOR Fii'Í~{'f'flfOs C\,. C'.ÍHf'O('llfa C\ qnatrn
mil oilocf'ntos c quatro rc~is). para a ronsLrurçãn

rfp nm flpsvin 11ara mnhaflque dr maclrira na rs-

:'.;.

~.

faeãn «PrPsiflrnl.f' f>rnrlnn(P». do rarral fndPrnl dn
Tihap.y, da J;:sfrada dP. Ft>JTn tSnr·ot•ahana.........

R:í

Drcrrfo
dr 1:· rlr :umsln rlr 19:?3- Prnrnga condieionalmcntc, por um anrw. o prazn fixado para o inicio
rla cnnRf.rncçã.o da Eslrada rlf' .Frrro de· .S. IFtranc i sco a )Por! n .AI cgro. . . . . . • . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

Rfi

!:) .c:í'fl9

--- YL\C,\n "E OBRAIS

PUBIL!Tf~:\lf:l-

15.600-,MARINHA, JUSTIÇA E

N:EGIOIO~OS

J,NTE-

'RIORiEI~

~

E GUERRA- Decreto rl~ 11 rle agosto
de 1922 -oDcRigna o diRtinctivn. creado pelo flecrrfo logislativo n. tL386. do 10 de dezembro
dr 19?.'1, para os mil itarcs c civis quo preRtaram
srrviçoR na ·:2uerra dc 191ll a 19,Hl'. r approvn o .rrgnlamenl.o para a sua ronc-essãn. . . . . . . . . . . . . . . . .

87

lf>.GO.I-.,.. VIAÇ1\If) E OBRAJS PUBLTOAJS-DecrPt.n
dn ·1? dc agosto nr 1923- Rrdur. a 50 % a t.axn
sanilaria sohrc imporfa~ão P rxporl.a~fio rln gadn
Cl11 pf........... ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .

!)J

:\'. 15.'G02- VIAGÃIO E OBTtA'S PUBJJ.TCAS->Decrct.n
~h~ 12 rlf'. ago.slo de 1922- GonePdf' autori~ar,.ão :í
l~ocicdaí1c Anonymn I-Tarfl, Ranrl & Gompany para
~.

X.

N.

funr.rionar na RPpuhlit'a................ ... . . . . . .

~P

10'BR:\!~ PUBJJT<iAIS- Drr.rpfo
dr 12 de ago'sío clc tfl::?? -::\ipprova as plantas r
rospeetivo orçamont.o. na irnporl.ancia dP 7.rí87 :800~
(Rcf.e. mil quinhentds .e oitenta r sctc eonf.ns c nitnrPJ1fos n~·il rc~is). dos mrlhoramrnt.os da barra f'
pnl'l.o dr Amal'l'a~fío. no Estado flo Piauhy......

9:1

E NF.GOCTOB TNTERllOIRF.l~ -Dccrct.o dr 12 · rlc agosto rlr 1922 _..._ Drsapropria.
por utilidade pnhlica. os prrdios ns. 139 f' I !c 1 da
praç.a rla Rnpnhlica r ·l r 3 da rua l\lonrorvo Filohn.
comprchenrlidos no nlann dc ron.innrfo appro\·adn
para o rclHicio do :srnaclo ·Federal..............

Ç)i

lrí. G0:1 --- "\lL\Ç.:\0 E

I ri.lô01- JUSTTf!.\

I fi. G05- .TUSTil<iA F, NE.fiOCnOI~ TN'T'EIHORE8 DPerrl n dr. I 'I · dP agosto de:' I !12.2- Tt'ansfPI'c a
data em qur SP flr.vc f'ffrcfuar n qnnrfo sorlrio do"

Bonw:; da IndrpendPneia .. , ............. , .... , . .

Ç)~

X

iN. H>. GOG- JliELAÇõE.S EXTERIOHES -DeeroLo dri 1G
de agosto de 1!>22 _;,Crt1,a um conRulado honorario
no 1.Panamá, na Ropubl iea. do mesmo nomP......
N. 1::;. ô07- llELAÇõBS RX'l'_E,TtiOIHIDS: -ID'errPI o de 1ô
()C agosto dn 1!l'2?- A:Jm~ ao l\'lini~t.crio das nc]açÕI'S E-xteriores n errdito supplrnwntar f"lc rt~is
:17 :2!H$GG'5, onro, para or~orr·m' ~ís ()P~p<•sas com
as Embaixadas no .1\1 Pxieo •• Jltl C h il n P a Cl'f'U(:fio
ria Legação da Dinamarca...... . . . ... . . . . . . . . . . .
N. 15.ôn8.- VIAÇÃO' E OBIL\'8 Jl<UHLICA~- Dr-crrt.o
de lô flc agosto dr ·1922-Düqwnsa a f}otnpanhia
nocas de Santos da construrçãn do nflificio para
a Alfandcga de 'Santos, desde que ronsfrua o Pdificio flcstinado aos Correios e '_l'nlcg!'alp'hos da cidade de Santos, cujas plantas n orc:llrnPnf.os foram
ap'JH'ovados por flecrclo n. ll:íl. :Jfl~l. dP H dr mnrr,n
f)p 1922..... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1:>.609-GUERHA-·necrf'lo de lG dr .agosto de
•19·22- Ahrr. ao Minisf.erio da Guf'.J'ra o credito o~
,pccial do I 00:000$, para. paganwnto <la rmnnnrração f) o 1 :000$, ele quo traf.a o ar L. In -da Iri
n. 2.r>r;ô, de 21!) dn sctcmhro do IR7-1...........
N. J[).r~ro-FAZEIND!A-Docrclo ele 1ô dr agosto
(]o 1922-- ConcNlo nnt.orização para luncrionai·- na
Hrpublica á 1'h•c \Vorld Anxil iary fnsut·anr.f• .(~or
porafion, J~imitrd. •rom sr;clr Pm I ,n,HlJ'f'S, fnglatcrra ..•.••......••.... ·..•.............. -.. ... . . •.
N. 15.6'11-,Ff:\Z·ENDA Drerrlo dt• W do ag;osto
de 1922 --- Autorizn o MinislJ·n da Fazenda a -mnittir
cinconnta apolices da divida ·publica interna, no
valor de J :000$ cada uma. inalicnavois. para pagamrnf.o do premio conrrdido, r0parf irlamrnl o, n
~\rncrica -c f:\'Iaria, fiJ:IJ,as soll-ri-rns ·dn .João Clapp.
N. ·15. G12- FU·ZENDA - Decrrf.o dC' 16 de agoslo
de 1'922- Approva a noya fahclla dns vrnrimcnfOF;
annuacs dos cmprrgndns ela Caixa Ecnnon1i1'a do
lfiio Grande do Sul. ......................... ,...
N.'15·.l6113-GUF)RJRA;-Decrcto de Hi <lo agosto dr
1922- Rectifica o anncxo n. 16 do dcer•pf o número 15.235. de 31 rlr dezembro rlc 192•1. . . • . . . .
N. ,1_5. ô1 .} -JUSTIÇA~ E NEGOCTOR JiNTER.J:OfiF,.StJ)ccroto de 16 de agosto de 1922 -IJ\fancla Pxrentnr
o rcgnlarnonto da Tm;prctoria dr Vrhirulos, approvarlo pRlo decref,o n. 1 lt. 9lt2, d~ -1 t de agosto
de 1921, com as modifi-cações a qnc se rf'frrf\ o
·docrrto n. 15.000, f] e 1 :J rir se f r>mhro tio mr·smo
anno ...........•..........................-.......
N. 1G.GJ :Jc_VfAQÃOI E OBRAIS PUBJJTe.\1~ :E FAZE~üA
-Decrnfo de jG df' ag·osto de 1922-·Ahro ao i\lini.~frrio da Viação r. Ohras Pu1Jliras o crrdilo d~
:l.noo :OO•IUjl (tl'PS mil ronlos de r1~is). -Prn apolicPs
da diyida p-nblirn. •para orrnrrf'r :ís dPsprsas com o
1
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pt'olongatr.·cnlo do ramal .c)e IAiflgra dos H.eis n Barra

)Mansa, da :mstrada de Ferro 01íslr: ue .Mina·s.....
N. f!).ü16- VIACÃIO E. OBRAS !PUBLICAJS-Dccreto
de 1n de agosto de 1922-Antoriza o contracto
com n. Companhia :;vrogyann.. dn Estradas de Ferro
n Nav(l:gação para uso c .goso das linhas por olla
eonst.rnirlas e •que vier a conslrni.r na JWfll' ·8111:\Tineirn, n rl:í outras providencias...............
N. ·1ri1, 617 -JUSTIÇA E NEGO/CIOS TNT;IDHTOH.RI~
Decret.o de 19 de n.gosto de 1~l'22- Abre ao IM in i~
tr:rio da Jusliça e NPgueios 'Tnteriorcs o credito dr:
·20 :000$, destinado a auxiliar a impressão do f.rahalho «A Patria Brasileira), de que ·é autor o general A. R. Gomes de Castro...................
iN. 1G. 618- .TUS'l'IÇA E NEGOGTOS INTEHTOThFA;;'Decreto de 19 de agosto de 19'22 -\Suspende por
um dia o estado de sitio prorogado prlo de·r.rct.o
lrgislaLivo n. 1,!)53, de 2·g flr julho de 1922... ••
N'. 15.619-Não foi puiblieado.
N. 15 ,\(V20- .F~\ZENDA - Decreto de 19 de agosLo
•do 1922 - Autoriza a cunhagem no paiz ou no estrangeiro dn mordas de aluminio n cohee. dos vaJorns do $500 e 1$, destinadas (t rommmnoraçfío
do Centena rio da Independencia ..•....••• •l·J· •:•.'•.
N. 15.621 - VIAÇÃIO E OB~S PUBJJ~CAiS- Decret.o
dn 21 de agosto de 1922 -iAvvrova novas bases dn
tarifas, classificação geral de mercadorias e regulamento de tram:;portcs e tclegrap'hos ~para vi1gorarem, a titulo •provisorio, nas 1inlhas fcclPraes P
fluminenses da rêde fmTo-viarin. de 'fhe Leopo1dina Hailway Company, Limited ........... r. . . . . . . ,
N. f;). G22- VIAÇ,\.0 E OBRAiS PUBLICAJS- Decreto
de 21 de agosto de 1922 -IAlpprova os estudos dPfinitivoo o rrspect.ivo orçament.o na importancia
-flP quinhentos r: trinta ·o trPs eont.os duZJcntos e
vinte e dois mil duzenl.os n setenta e cinco r•~is
(533 :222$27;)), do ramal de Pirajuhy, na Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil...... . . . . . . . . . . . . . .
N. J5. 623 -VIAÇÃO E ·OBRA!SI PUBLICAIS- Decreto
de 23 de agnsto de 1922 -;A1bre ao Ministerio da
Agrieulf.ura. Indusfria e eommorcio o ·credito esJlrcial do 1 :'190$, para pag·amPnto dn alugnr:l (fn
•~asa ao portoiro da Escola Normal do Artes c Oflfir.io~ <<'\Vl'nceslan Braz'>, relativo ao período rln 1
do agosto do 19'19 a 31 de flezemhro ~c 1920.....
N. 1;;. 62~- .TUSTIIÇA E NEGOCfOS IN1WJRffOREHDerrrto flp 2.:1 de ago~to de 1922-Drclara abf'rfo
o crcdit.o dr l!'iO :000$~ ao U\linistcrio da .Tu~t.iça e
:Npgocios Jnt.rriorPs, pa1·a pagamento das dc~pcsa~
a flffrctuar rom a f~onfcrencia .:\mrricana cta Lepra
~. 1 r,. 625' '--- .TURTICA F. NEGDCIOS INTERIORES .IYrcreto de 23 dP agosto dB 19:??- Abrf' :10 MiniR-
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tcrio da Justiça e Nogocios Inl.eriorrs n credito de
~o :000$, destinac4:1 a auxilfar a ar;dtl' da Ca~a dr
Expostos da Gapif ai Federal ..................... .

N. l1~j. n2·.6- \ U·A().:U) I~ :OBRAS tiUJ3LlC,\·~ -l>ocrelo
de 23 de agosto de 1H22- ConcPdo á Companhia
Industrial d1• :Wa~sas Alin:rnfirias alltorizar..fío pal'a
funcrionar ..................................... .
N. 15. ti2 i __:_ VJ ,\.ÇÃ:O E .OBIL\.1S P·UHLT·C"\1~ -- Decr·eto
de 2:l ele agost.o de 1D2.?- IConecdc :'t Sociedade

..:\nonytna «1'hn \Vnrf.hing-ton Comp:ut~·. fncorporalcd>>. aufnrizacão ·vara lu1wrinnar nn HPrmldira ..
N. I r;. ô:?8 -

~iío

ó).) ...

"·- I

foi pnhlirado. ---···-

N. I:J.Ii:!Çl- F.\ZEND:\- n/cr!'lo dt• :!'1 df' agnsl.o
dP L9:?.~- A h r· r ao Jiin i·stcrio da Fawnda o errdilo nspPeial do ü:OiO~IRO, ·pam tH'rnrTnl' ao paga-

JfÍPnto 1lo qur (• dnvido a 1>. \hu·ia Lniza da Cunha
Bcrnugucr '(1 fiNws, t'lll vil'fude df.' srmtPtH,;a jnclieiaria . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32fl

N. 15.630- JUSTIÇA E NEGindfiOS TNTFJHfOREJS ~
Decreto d·e 2-1 do agosto de 1922-Ahrn ao r:\linisterio da .Justiça c Negocios Intorior·Ps o ~rrdito do
150:000$, dostinarlo :i installaeão c rrwnnfrnr,fín rio
Mnseu Histqrico no corrente annn........ . . . . . . .
N. ~1·5.631 -.TUSTir.A E NEGOCIOS INTEftlJORIDSlDeerelo de 21 de agosto de 19?2- Ahrn ao ll\Iinistcrio da .Justiça c Ncgocios Infrwiorc::-; o crrdito especial de .~ :290~'ili'·'l, para rffrctuar o pagamento
{{Uf' compctr a Hcrmoncgilrlo ':\lPlharln Bnst.os, no
periodo de :. de janeiro fie 1!).2.0 a 31 de dezcmhrn
rle 1921'. por havrr sido inchüdo no qnaclro dos
carpinteiros ôa RopaJ•tiçãn ·ria Policia rln Dist,rieto
Federal. de aceôrdo com n rlrrrcfo n. 3. 99:5, ela
primPira data citada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.'ô 32-.FIAZENDA- Decreto de .25 rio ag-osto
de 102~- Abre ao Ministrrio fla Fazcmla o credito de 9:992~:>00. ouro. c 66.017e2:220$f)73. pa;pcl.
para o~Corrcr. nos di ffrrcnf.c~ minist.rrios, ao paga.mcnto do aur-rrnnlo rln fllH~ tr.afn. o art.. 15~ da
lr1 n. 4.5515, etc 10 do eorrente mcz, no Twrwrlo
de junbo, a dezem~ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

.N. 15.63$-:- GUErRIRA- Decreto de 25 de agosto de
1922- Abré ao IM in isterio da Gncrra () emdito
rspecial de 23 :900$, para pagamento á firma CarYalho Pâes & Comp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331

N. 1/5l. 6:-H- FA~·ENDA -· DPcref o do 2·ô de ag-osto
do 1 ~)'22 -Abre ao 1Minístrrio da IF1az;enda o credito rspccial de 56:1 'IG!f\782. para ocrorrPr an pag-amrmt.o dn (Jifff'l'f'lH'n dr• vPnr.inwnfn:-; ao~ ministrofl
do 'I'T'ihunal dl' C(Hll·a~ f' 'aos rrpl'rsnnlanLes do
IJ\'fini~IPl'in Pnhlico .iunt.o ao mPsmo Tribunal. a
partir dP I dr junhn nltimo....................
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Jft.ÜJü-JUS'lH(_).\ E NIF)GO.lHO~ JiNITEil'I'OHN:-!1JJeerelo Lic :!ü de agosto tle lH':!:.?-1.\Ibre ao L\linistcrio Lia Jusfiça e Negoe'ios Interiores o credito
PSpccial tlc 5:000$, para aequisi~:ão da propriedade
pltma e dl'fiuitiva da ldtra do rtymno Nacional
Brasileiro, eseript.a por .Joaquim Osorio t[)iuque

635- GUEHHA E MAlliNH"\·- Vr·erdo de 2ti de
agosto de H.l•:!.~ -Uvhfnda obsenar o ·Codigo de Organização J mliciaria e Processo Mil if.ar. . . . . . . . . .

J~strada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
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:.J 79

...\. 15. ü37- FA.ZENiU. Dcerdu Lie :!6 de agosto
Lic 1922 -AJJre ao Ministerio da l•'azcuda o eredito especial Ju Hl: 1616$890, para oeeorrm· ao pa-

gamento do que é devido a .losó Estcves de ~ouza
. \zevcdo Junior, Plll vil'lutle de S(~JJierJ(;a judieiaria

;j/9

N. 15. ü:J~ --- Yli.\,t)ÃIU .~~ OHHAS ,PUBLII(i.\,~- DPerdo
de :!S de agosto de 192:t- .Approva u. planta de
Uill Lel'l'l'HO situado :í mar:;r•n1 dn I inha da Estntda

de 'F,erro de Goyaz e tle~i.llll'OlH'Üt úma pedreira
nelle cxistt•JJt.e..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .
N. 15.639--YJ.AÇX.O J~ U/UlL\;~ PUBLIOAIS-Decreto
de 28 lk agosto de 1922·-Autoriza a eonstrucção
de uma cas<! para moradia Lie empregados, na estação «Santo :\'llastacio», do ramal federal de Tibagy, da Estrada de FerTo Sorocalmna.. . . . . . . . . .
N. 15.640-- VJAÇÃO E OBRAS PUBLICAIS- Decreto
de 28 de agosto de 1922 -A!l.H·e ao ll\iinisterio da
Viação e Olbras Publica's o áNiito de 120 :ODO$,
para aüquisiçiio rJ,• mohili<IJ'io " adapfar,fi.o dn prcdio

destinado

:·,

~\du

,jiJistra(;üo dos CurrPins

:f7!J

380
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~Pcrnambueo

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN. 15.641-V·IAÇAO E OBH.\r:-! PU.BifJl'0,:\1S-Dnendo
de 28 de agosto de 1U~.:2- ~\·pprova os projeetos e
respectivos orcjamenf ns. na iJIIportaneia de réif;
!l'50: 130$188, para consf.ruccãn 1.le uma passagem
:-;nperinr·, pal':J Yl'~hicnlns Plll S. F'raneisrn XaYif't'.
sohrt• a linlta da l•:str·ada df' lfi'PI'I'II 0Pnfral do Br·asil
-N. 15.·642-V,JIA:ÇAO E OIBHA18 J>UBLTCAjS--\Decrclu
de 28 tk agosto d0 192.2- Approva os orçamentos
das supct·structuras llletallicas para as pontes sobre
os rios 1Parnalhyba r Poty, na·s importaneias totacs
de quarenta e duas mil oitocentas e setenta I i bras
Psterlinas (f: i?.870). ePntn c oit.cnfa c snis c~on
fos fhlzelllns e doze mil duzenfns (' oifo réis
( IS·ti :7!•1 ?*:2081, OUl'P. · ·r• CPntn " eincoenl a r. sPis
t•.onfos JJnvc·c·l'ntns r niiPIIfa r noYn mil oitocPnfns
" qnar·p.nf.n " nifo r,··is (l!l(l:~IH!I$HM·"\!. papPl, a
seJ'PIJ· I'OUslrnirlas JlPla Cornpanlria GPral f]p :\11'llwrattl('Jltns no MaranlJi'io. para I i~w:rto, I'Hl 'l'h,~
r·ezina. das linhas fPrTPas qliP t•lltro('l\lll ('nm a
l~strn.da df' }'PtTo P.. Luiz a 'J',Jwrczina. . . . . . . . . . .
N. 15.613-VTAC~~O E OBn.\1S PUBLiüAIS-Dt>Cl'Pio
de 2~ de agosto de 1922- Abrf' ao Ministcrio da

381
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!Viação e Obras 'Publicas o creqilo de 60 :O.í4$8·517,
para occorrer ao pagamento de gratificação de que
'{]Uc trata o decreto n. 3. !l90. do 2 de janeiro
.de 1920, ao. pessoal da Hcpartição Ueral dos Cor:reios, duranto o periodo do ·1 de janeiro a 1G do
março de 1H~l •••••••••.••••••.••• ,••.••••• _., ••.• ·r···..
N. 15.644-VIiA{L\0 E OHIL\!8 PUHLlUA1~-Deeret.o
de 28 de agosto de 192~- Declara. eaduca a -carta
patente u. 13. 01,8, de H de julho de 192~.......
N. 15.645-VIAÇÃ:U E OBilAB PUBLICAiS-Decreto
de 29 de agosto do J9.'22 -Substituo por um trecho

iN.-

lN.

N •.

N.

iN.

da Estrada de Ferro CraUlmús a 'T-lwreziua o treeho
da Estrada de PeiTO 'Pctrolina a 'l'herezina, euja
construcção foi cont.ractada com a üllupanhia (Jeral
de ll\lelhorarnen~os no Maranhão ••..••.•••.•..•••••,
;15. 64,6- V IlAÇÃO E OBHAI~ PUBL.IJUAlS- Decreto
dP ~9 de agosto de 19~2 - pl'oroga vor dois (2)
mezes o prazo fixado no art. 3° do decreto numero 15.047, oe 11 de outubro do H)'.:!.1, pal'a con.:.
dusão das obras de eonstrucção de um desvio e
posto telegraplliic,o no kilometro 228,88'·'1 da lii~h~a
do Itararé ao rio Uruguay, de iCfUC é eoncessionaria a Companhia Estrada de Ferro IS. ;Pau1o1Rio Grande ..••••..••.• _._ •. ·~····· ••....•. .' •..••• ···r··• .,
15 .'647- GUERRA- Decreto de 29 dr- agosto de
\19,21 -Altera o rogulamento que ibaixou com o
decreto n. 1 L 87G, de 15 de junho de 19:21. • . . . . •
1G. 6-i8- VIAÇÃO Ji~ OBHtA;S PUBUlU.A!S- Decreto
ele :10 do agosto de 1922- Alt<'ra a clausula :X.\i'll
du dec-reto n. 1!G .193, de 2·3 de maio de 192:!., que
autoriza a contraetar com a Usina Queiroz Junior,
Limitada, com séde no Rio de Janeiro, a continuação da exploração em Ttabira do ·Campo, Estado de
il\linas Geraes, sem privilegio, de uma usina para
a fusão de minerio de ferro, fabricação e laminação
de aço pelo processo de altos fornos, etc. . . • . . •
15.ü49-VIAÇÃ0 E OBR!AtS PUBI.JfCAIS-\Decreto
de 30 de agosto de 1922 -Abre ao l\1 inisterio da
A;gricultura, Jndustria c Cornmer·cio o credito de
7iJ :000$ para pagamento a Celso .Columbano da
Costa Cirne do emprestimo para i11stallação do
mna fabrica de faeinha de mandioca e seus sub,productos, ·na vnvoação do 11\loreno, municipiu de
Bananeiras, no Estado da Parahyba do iN orle....
H>. Gi;>O- .TUS1'IOA }~ N,EOOOIDIS JNTliJllTOllESJ>cercLo tln 30 tie ago:-:to do 1!1:!:!.-Ahrc ao l\1iniH.terio da Justiça n Negocius Jnl pr·iorcs. o ereditn
t'sJweial de 300 :OOO$ destinado :í. ·eonstt·ucc;ão, na

:J8:1
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·Cul,•n ia d(~ Alienado~. no Engt•nlw dn Drntrn, de
lllll pavilhão pal'a inlernaçãu rln luxieomauas.....
N. 15.üfíl-,- \'1:\1).\0 E OBHtAtS PUBLI(;il\IS-Vecrcto

de 30 tle agosto dn 1922- Abro ao \1\rlinisterio da

Viat;Uu e 10ln·as .PulJlicas o ercdilt:l llc 5. G16 :000$,
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para acquisição e wunLagcm de carros destinado~
ó. Estrada de 'Flcrr•~ Central do Brasil ••••••.•••• •:
15.1&52 -.TUS1~IÇA E NEOOCIOS INrrEH,IOilESDecrcto tle 30 de agosto de 1D22 - 1.Albrc ao Minist cri o da Ju:;tiça c N e3ocio:; Interiores, o credito
'li c 578:01:5$256, para p3Jgamentu, no per iodo do 1
de .i unho ultimo! a :H do tle:tembro vindouro, du
augn~ento tio vencimentos aos membros da magis-tratura federal da Hcpubl ic a~ nos termos do decreto legislativo n. ·í. 569, do ~5 do corrente.. • .
1[).653- \'·1AÇ.;illl ~ OBHAH PÚBLICA'S-Decrcto
t.lo 30 de ag:ostu de 19·~.2- (1\ipprova o orçamento,
na importaucia tle tr~. 6.301.037 (seis milhões
,trezentos c um mil o cincocnta e i-iefe francos frau1.~cze:;), 7[)3: 13U$7GG (setecentos e eincoenta o tres
contos cento e trinta mil setecentos c sessenta c
.seb r,éis), uuro, c 717 :036$8[)2 (setecentos c dezesel.e conto~ trinta c seis mil oitocentos e cincoenta
e dois réis), moeda papel, para a ae~quisição de
material de transporte t.lestinado ás estradas d1~
Jerro arrendadas á «Compatrhia Ferro-Viaria E'ste
Brasileiro ..................••..••..•.•.
·H>'.!G5<i- GUERRA. E l\IARINHA -Decreto de 3'1 de
agosto de H)>22 -!Abre ao Ministerio da Guerra o
credito de 53:316$648, para pagarr:•ento de dif1fcrença de vencimentos aos membros da justiça militar ................................. r.·...........
15.655 -!FAZENDA - Ucereto de 31 de agosto
de 1H2~ -Abre ao IMinisterio da Fazienda o credito especial de 2:098$127, para occorrer a6 pagamento do que é devido a Eduardo IAigncllo (P·cstana de Aguiar, em virtude rle sentença judiciaria
15.656- VIAÇÃO E OBRAJS PUBLIOAIS- Decreto
de 1 de setembro de '1922- Crê a um Posto Experimental de Veterinaria no município de Bagé,
·Estado do Rio Grande do Sul...................
'15. 657- VIAÇÃO E lCYiBR'AtS PUBUDGAS- Decreto
de 2 de setembro t.le '1922- Abre ao Ministerio ela
Viação e Obras PÜblicas o. credilo de 400:000$,
para occurrcr ús despesas com a continuação das
obras do edifieio destinado ás repartições dos Corl'dos e Tl'lcgraplws, do Esladu da Parahyba do
Norte ........•............ ·...•.. . . . . . . ..... . . . . . . •
1;). 65~- .J US'l'Tf iA E N.EGf~C LOS lNTEHIJIOill'JSl>ect·elo do 2 d;~ sel.embro de in~2 -Abrn ao Minisl•~r·io da .Justi~:a P Ne;:roeio:-' Interini'PH o er·1·dito
·de H:Ji :tt!il$, para auxiliar, e.lt11·an I(' o eotTentc
aiJLW, a ma nu teu~_:ão das escola.-; das Z01lU~\ de 11 ul'leos eoluniac:; nus Estado~ do Paraná, Santa Caqtaril)a e_Ilio Ur:.nHie ·du Eul, P cusll'al' a rcspcdi\"a
J tscall:ta~_;ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... . . . . . .

r.,..........

l\'.

N.

:N.

~.

N.

::\. J;J.G5U-VI!ACAO E OBHAS PTJBLLCAtS-Deerelo

de '2 de ~etcnil.JI'O de 10'22- Abre ao :Miuisterio t.la
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\riação c Ol.Jras l'ublieus u nediLu de :!OU: UOU*,
para acquisição de muiJiliat·iu atH'opriadu ú adapta':ão tlo prcclio recentemente aüqniridu e ú in::;lall:ll;:.üu dos !:'\ervi\:us pm;taPs da Ht;d~" \la .\tltnillislt·a•:ãu
do~ Correios de Pern:uuuueo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~'\ • J G. Ô'ÜO- VL\ ÇAO E oUBIL.\JS ·P·U BLJC .\~ - Vee I'L' t l;
de ·!. de setembro de JU:.':! -- ~\ p·prnYa o pruj eelo c
l't~Rpeelivo orçamento. na illJflol'fatwia de :.'li:1iüiHOi
(dnlc e seis contos eenlu e quarenta e seb tLil
oito~entos e sele réis), pal'U a eonslrue~.:ão de um
armazcm m1 esta1:.ão <<~aula .\d1~laide»,, do ratual
federal de ltal'al'i~. da Estradà dt.l J<'leri·o SurocalJana
:\. 1rJ. üül - ElAZENDA- Decreto ele 1- de sdembro
de 192:.!.- ~\.l.Jre ao l\linisterio da F'az.pnda u eredilo
cSfH'cial de G95$1ül. para vaganwut.o do gralifietu.:ão a que fez jús .\.uleuur F·f'JTeira dos Sautus,
no periuuo de 1 de fevereit·o a ~W dt~ ruaio de Hll'l,
IIa qualidade de mestre serralheiro da E;-;eola de
~\vrendizes Adifiees uo "\mazonas. . . . . . . . . . . . . . . .
~
10. üti:!- FAZ.END~\- DeCl'ulu d1• 1 de selelttl.Jru
de 1U~~ -A.J..n·e ao ~liuislerio da Fawnda o L:rcdifo
espijcial de -í: 6G1G$, vara p<Jjgumeu!o de gnÍli l"il'U(.:ão
a que fez jús ~-\rllwr· IJeuuaLo Baudeira. no periudu
de 1 de janeiro de 19J:J a 28 de janeiro de l!llí,
·eomo ajudante . da 1nspedur·ia de Prulee1;ão a11s
lndios, no Anw,z.unas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'.:'oi. 15.063- HELAI)õliJS EXT.EllLUHES --- Dcen~tu de í
de setembro de Hl?.:?-Crêa un:· nommladu huiWrat·io
~~m EriJc.l'l'eld. na 1Allemanha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. J 3 .Oü 1 - YL\..Ci\U I•: OBIL\:~ PUHLIC:\S- becreto
du 5 de scLeuiiJrn de Hl:!.:!- -->.Hm~ <W .\li 11 isi.Priu da
Via~.:ãu e Obras l'ublil'as o credito df' 1.000:000~,
para uCCIIl'l'el' ús Jespc:-;u;-; •·om a ·L~lliJliuua~:ão da.-;
11bràs da TIOnte sobrt• 11 rill Parauá ~~ uutros serYiços da Eslntda de 'F.eno l'oroeste do Bras i I....
N. H). 065- V1IA.CÃU E OBHAS l'UHLIJC:;\!S- Dc~ereto
de 5 de seleriibr·o de lU·~~- ..:MH·c ao l\lini:-;fpt·iu da·
Viacão e Ol.Jras Publicas o credito de ~00 :OOU$, em
apoliccs, para oceuiTer ás dcs·pcsa:-5 eom a at~q n isição de edificios destinados á Adlllinislração dos
Correios do Rio Grande do Norte................
N. lr> .•G166- REL.:-\.,ÇõljJS EX1'EH1JQIREiS- Decreto de r>
de setembro de l!J.'!:! -!Publica a at~hc•são da Cidade Livre de JJianlzig A Convew:ãfl do Berna. revista, par a a protecção das obras I i Lttll'ari as .c arf.is;ieas e ao Protoeollo addieional de :.'0 de Ínan.:.o
dd• i \)().í • • • • • • • • • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . .•. . . • . . .
~
l~i.tiüi -- .JU~'J'JC.\ ~ .;\IEI;üCIOS L\'l'EIUOHU~Ut~l'l'l'f.o de 5 LI~; sdelllbt·o df• I !1:!.~ --t.\'IH'l' au MillÍ~lerio da. .r usf i1.:a ~~ N «'1-\lll' ÍIL" lnli'riorf's o tTodi lo
cspeeial d~~ JO:U:!:J~, pa1·u :·egulat·izHr a c•stTiptul'lll.~ão da Delegacia Fist~al do 'l'l!esouro Nacional
nn Estado Llo Amazona~, na parte referente ás des-
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pesas de Soccorros PuhlicoR, pagas, em 1918, ,pelo
prefeito do Atlto Acre, Dr. Leandro Cavaleante da
Silva Guimarães, por conf.a das dotações orçamcnt:uias da alludida ex-Prefeitura ................. ,
·1 ;,•, Gü8- J USTITÇA ~~ NEGOIOTOS lN'l'ElUOJlE,SDecreto do ü dn sctnmlJro de 19~2- Declara feriados os dias 8 o 9 de setembro do 19•22. . . . . . . .
15. QIG9 -GUERRA --l;}•ecreto do 6 do se lembro
de 1922- Rectifiea o ar L. 14 do decreto n. H>.23~,
de 31 de dezembro ele 1921....................
15. G70- JUSTIÇA E NEG0010S INTERIORE:SDecreto de 6 do setembro de 1922 -1A1pprova o
regulamento para a Bibliothcca Naeional..... . . . .
15.671-JUSTIÇA ;E NEGO/CIOS ·INTERIIOH:illSnecreto de G de setembro de 1922- Declara oVficial a letra do Hymno Nacional Brasileiro, escripta
p·or Joaquim Osorio Duque Estrada. . . . . . . . . . . . .
15.G72- ..i\IA1UJNHA-Dccrcto de 7 de sctnmbro
de 1922- Estabelece o systema· do defesa do littoral da Republica, con:.' cinco bases navaes c um
porto militar o dá outras providencias....... . .
15.673- VEA.ÇÃO E OBRA:S PUBLIOA;S- Decreto
de 7 de setembro de 1922-Approva o regulamento
para a seguranca, policia o trafego das estradas
de ferro ..·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1G.IG7!~- VIAÇj\JO E OBHAS PUlHJIO:\iS- Drcrcln
de 7 de setembro de t 922- Crê a a Caixa de Pensões dos Empregados jornaleiros da ;Estrada df'
Ferro Central do Brasil o a·prn·ova o rcspreti\·o
regulamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ;>.• GiG- VIAÇ.t\.0 E OBlL\S PU B)Ll CAS - Decreto
de 7 de setembro de 192:!- AlJI'('. au l\linistel'io da
Viação c Obras Publicas o -credito de :?00: 00.0$, para
occorrcr a dnspcsas eomplemcnlarr.R referentes á
construcção do cdi ri cio destinado á Administraçiio
do::; Correios no Estado de S. Paulo......... . . . . .
15.6'76-MARINHA E tFAZENDA-Decrcto de !7 de
setembro de 1922- Abre pelo l\Iinisterio da ·Marinha o credito de 3ü. 000:000$, para attendcr ús
despesas com a « Iteorganização da .Marinha>>... . .
1 ~.. G7·T -~F.AZENDA- Decreto de 8 de setembro de
1922-Abre ao •Ministerio da Fazenda o ercdito cspeeial de 39:754$770, para aUe.nder ao pagamento
do que é devido a IFraneisco Jrronymo de Alhu.qucrquc Maranllfin. Clll virludo de scnten~.:a judieiaria
15.G7H-VlAÇ.\.O E OBfiAS PU.BLriCAS-Dc.crcto
de 11 de setembro de 1922- Concede 'á' soc\crlade
anonyma « Congolcum Company of Dclawarc » autof'izaeão pam funccinnar mt ItepulJlka...........
15.G79- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dc.crcto
de 11 de setembro do 1922 - Approva o regula2-
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mento do Segundo Congresso Americano de Expansão Economica c Ensino Commcrcial....... . •
15.680- F A7:ENDA- Decreto de 12 de setembro de
1!)22 -- Ahrc ao Minisl C' rio da b'awnda o credito cs1pccial dé 1·8 :tH3$707, para satisfazer ao pagamento
do que é devido ao capitão de mar e gue.rra pharnmceutico, Carlos Ramos, em virtude de scntcn~a
.iudiciaria ................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.681- FAZENDA- Decreto de U de. setembro de
de 1922- Abre ao l\Unistcrio rla Fazrnda o credito
especial de 7 : 52rl$891, para ocem·I·cr ao pagamento
dos vc.ncimcntos devidos ao meslrD da lancha Luiz
Rodolpho, da Alfandcga de Man:íos, .Tosrí Caitr.té da
'Silva. no período dr 1:3 de olltubro dr~ 1 Ç)17 a 25 de
novemlJro de HH8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.682- FAZENDA- Decreto de U de sei embro de
H}2'2- Transfere á Prefeitura do Distrido Fedrral OS· terrenos ncccssarws ús obras de" mr.lhor~nwnlos c saneamrnto da Lag()a Hnd rigo dr~ Frei tas,
inelusin~ as dn Parqur~ Uer~anko P as da zona do
l.eblon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. 683 -JUSTIÇA E NEG OC'IiC>S I Ni'I'EHI.OIIlES Deereto de 12 de srlcmbro de -19:!2- Corrige erros
com que foi pulJlieado o llcercJo legislativo n. 4.291,
de 6 de julho ~c 1921.. ....... .. . ... . . .. .. .. .. .
15. G81t- RELAÇõES EXTEni'OIHES Decreto de
13 de setembro de 192'2- Publiea as adhcsõe.s da
Polonia c da ·Cirlade Livre de Dantzi.g á Convenção
Internaciónal para a unificação de Cf~rtas rc.gras
em ma teria ele abalroarnent o JllU!'ilimo. . . . . . . . . . .
1;,. GR5 -- .HJSTIÇ.\ JG NEGOCIJOS lltNTE.lUORES JJI)CI'do de H> de SPLembro de. 1!)2:!- AlJre ao l\linist.crio da Jusliça e Negoeios Interiores o crc~ito
espr..cial de :Sç~ :000$, para occorree ao })agamcnto das
despesas de impressão c publicação elos trabalhos
do Congresso Nacional, duratÜI) a Sl'ssão exlraonlinaria realizada no período de 10 dl'. março a
2 de maio de 1922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. GSG- \~IAÇ"\.0 E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de setembro de 1922- Approva a planta dos
terrenos cuja desapropriação :foi determinada ·no
art. 3° do decreto n. 14.906, de 12 rle julho do 1921,
para as obras 1le ampliação do porto do Rio do Janeiro, a serem executadas na Ponta do Cajú, e. de-c.lara a urgencia da desaproprinção dos mesmos
terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. liR7 -VIAÇÃO :B OBRAS PUBLtlCAS - Decreto
de 2.0 dr. setembro de 1922- Abre ao Ministcrio
da Viaçao c Obras Publicas o ercdito de 305:561$
(LrNwn1o~ c cinr·o contos quinhentos c ~cssenta c
lllll mil nqs), dnstinado :'i :wqn isi(,'fio de terras incli~pensavris ao serviço do a!Jn.stPeimcnto do agua
c.la Capital Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15. 688- VIAÇL\10 E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 20 de se.tembro de 1922- Abre ao Ministerio da
Viação e ICYbras Publicas o credito de 1.000:000$,
para a acquisição de material para a Estrada de
Ferro Central do Piauhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.689- VIAÇÃO E IOBHAS PUH1JrCA8 E FAZENDA
-Decreto de 2r0 de SP,t,embro de 1922 "'--Abre ao
Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito de
6. 000:000$, em apolices da divida publica, para
attcnder a despesas com as estradas de ferro fcderacs dos Estados da Bahia, Sergipe e nort.c de
•.Minas Geracs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 69r0- FAZENDA- Dc.creto de 21 ele setembro
de 1922- Concede autorização para funccionar
na Republica á Companhia de Seguros Terrestres
e Marítimos <<IGreat Amcrican Insurance Company », com sédr. em Nova York, Estados Unidos da
An1er'ica do Norte..............................
X 15. ô!H- FAZENDA- DcrrPI o de 21 de setembro
de 1022- Hcvoga o dec~rdo que conce.tleu autor·iza~·fio ú «A tias Assurancc >Company, Lirnit.cd », rom
s•;dn em LondrPS, Inglatena, para Junccionar no
Brasil c l'Ussa a rcspe.ct.iva carta-palen1c........ . .
N t5. 692- JUSTIÇA E NEGOCIOS I·NTERIOH.ES Decreto de 22 de setembro de 192'.2-Abre. ao l\linisterio da Justiça e Negocias Interiores, para occorrer ás despesas de recepção e homenagens do
'COH2Tesso Naeional. aos parlamc:ntares estrangeiros
em vis i ta ao Brasil, por motivo da commemoração
do centcnario de sua independencia política, o credito especial de 3·00:000$000.................. ... .
N. 15.693- VIAÇ.~O E OBRAS PUB:L[CAS, FAZENDA
E MARINHA - Dc,creto de 22 de setembro de 192:.!
- Approva o regulamento de portos organizados. .
N. 15.694 -'.JUSTIÇA E NEGOCI'ÜIS INTEiRI,OIRES Decreto de 22 ele setembro de 1922-Abre ao Ministcrio da Justiça c Nc.gocios Interiores o credito
de 20 :~000$, afim de ,que o macstr·o · Heitor Villa[ .. obos possa o~hibir até 12 concertos em diversas
capitaes da Europa .......................•...... ,
N. 15.6!}5- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS ~ FAZENDA - Decre.to de 24 de setembro de 19·22 Abre ao ·Ministerio da Viação e Obras Publicas o
credito de 6. 700:000$, em apolices da divida publica, para attcnder a despesas com a construcção
do ramal de Paranapane.rna e da linha .. do Rio
do Peixe.......................................
N. 15.696- "\~IAÇÃO E OBRAS PUBLJiCAS E FAZENDA- Decreto do 27 de setembro de 1922 Abre. ao Ministerio da Viar;ão e Obras Publirrs o
credito de 2.000: 000$, em apoliees da divida, publiea, para attcndcr a despesas com a construcçfto
dos ramaes ele Ararangu(t c de Uruasanga...... .
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N. 1G. 6!)7 -·FAZENDA- Decreto de 27 de soterribro de
1922- Autori1.a o ministro da Fazenda a emittir
15.000 apolices da divida publica, interna da
União, desliiiadas ao custeio das despesas com a
ampliação do porto do Hio de Janeir·o............
N. 15. 698 -IFAZENDA- Decreto de 27 de. setembro
de 1922- Approva as alterações dos estatutos do
:Banco dos Funccionarios Publicas, feitas pela assembléa geral cxtraordinaria, realizada e.m i8 de
maio do 1922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.699-Não foi publicado.
N. 15.700 -iFAZENDA- Decreto de 28 de setembro
de t 922- Augmenta o nurne.ro de agentes fiscaes
dos impostos ·Ün consumo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.701-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUOil!ES-

Decreto de 28 do setembro de 1922- Abro ao Ministerio da Justiça e Nr..gocios Interiores o creliito
do 4 :200$, ouro, para pagamento do premio de
viagem, concedido ao alumno laureado, da turma
de 1911, da Faculdade de Medicina da Bahia,
Dr. Euvaldo ·Diniz Gonçalves ... ·;. . . . . . . . . . . . . . . .
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J:J.G~:J- UE

J>J;:CHETO 1\'.

1

IH: .JULHO lm 19~~

Jlanda fcchw·, por seis nwzcs, o C7ub Militar
O Pre:;iiJcnte la llrpubh~a dos Estados Unidos do Brasil:
Conside,.andu qu0 o prC'si.deu[c do Clul: l\lilit.ar di!'igin a•)
t'tlllll1landan1t• da l'Pgião P ans ofl'icial's da gtiUI'llit,~ãu de• Pnrnanllttreo 11111 Lt•ll'gnmnna. f'lll (jlll' st· pt'i'mil.f iu pür· Plll du' ida a paht\ ;·a do < loYt~rno t' lllt• af.Lt·i!Juiu J'al=-a11wrtl ~~ proposi(ns l'U!l[J'ar·iíl."' ú Cnns!.i111 it,·i\tt:
Con~idt•rando, t'lllll dl't•ilt;, 1!111' lli'S:-it' Lt•IPgl'alllllla. ú arJu·nlat:il•l d,) <icYt l'ill• U<' q.te ns foi\'Us !'t•dt•r·at•.s alli éstacirJ-

Jlauas, oJ•t•dil'lll(•..; ;Ís Oi'dt•IJS l'l'l't'hida:-;, ~il' [t'l~lll I~UUSel'\'UUU
;í. queslã11 da :.,uccessfío pn~sidt•tJrial do Estado, aquclle

lll'hcias

gc•npral an{opoz n nat'!'adio do ({lll' f'llt• !'11ama .. l'ullll's instlspeil.as", Qll!~ dii.o ú ft·t)pa Jt•dt•r·al df~ Pe•·.-:arnhllro a ··ouiosa
posição df~ algoz do poyo perll:ttnlmcaun";
Cousiticrando que t' r·rf'~;!dl'ltlt• do Cluh IWdiu ainda a
aftl'll~·ãu das dita~ for·1,~u:-; para "os fPl'l11tH do~ arl~. (io e 14
Con~Lituit;ão'',

ua

in:-;illllandn.

asSÍill. qllf'

o

(1()\'I'I'JlO

esUwa

in-

f.rt'\'iudo em llf'got.:iu:i IJeculiar·es ao Esla'lo Llc Perllamlmco.
O fJtll' f~ Íllf''i:[l('(ll, I' I'Sftt\':t dalltfO Ú!" ror ..':!'-' daqlll'[(a gll:tl'llll'ãll onJeus {'OI!{r·ar·ias (t:-; lf·i~ otr :'!~ insli!tlit·iif•:-; t'ol!stil.nciniw!'s. n qllt' f·· falso lanlltt'lll, ptll'l]llalll". da-; ot•dtms pultlieadas,
q1 re siit• todas as ll':lll!"fll i 11 idas ao t'tlllllllit nd:ud P da l'l'f!,iâo. o
"'''' SI' ,·t· f; il"'' n flr·t•sidt•JIII\ da llt'(Hddit·a l'l'!'lllllllti'Jl4111Jt
SI'Jnfll't' ao nli':O:Illo t'llllllltalldanlt• .. n 111:1 io:· pnrdt•rJcia. afim
rk l 1J)JJ Jl'II'N:er '.risli1· por J.iirlf' dn flol'rl'':u J.'er/erul (flllll(/1fl'''
JJI'o}Josito (/,• illlt'l'l'ir t'lll ossUII'IjJfus da !'t'UIIOII/Írt do Asfodo''
. (~

"lUtO

SI'/'

jl!'n/Í('(((/11

r·ff~itoruf".

t'

daqn tarnhnm
"rJtte

llf(Jilll/.

lf/11'

JIIISSrt

JlOI't'l'l'/'

Í 111fl't'/'rll-

cito

:'t ptrltlieidadt• f~ dirigido a ltllt d11:-; eawlidafos,
lleSSt\ que!:iUio. qttt~ ":1s I'OL'I,~:ts do Ext)l'-·

wio intereiria"

llJ'dl'lll

1/L!!Jif('

Jll'lffl'fiS", 1'. t'lll o1tl . ·11 dcspaeJJ,\. Pndnnwsnw dia ao l'lllltlllallllalllt• da !!,llitl'llit:ã.o. rf'ifrJ'Oif.

('(Jl/,,.,.,.,.oriom

se

l'l'~·ado no
(I

of'ln

fiul'f'/'1111 do. CHitín '1/0 if/lt.:~{iíu J!l'ri)!I'Íf11111'1tfr•
<lillda l'l'l't•llfl'llll'lllt• tfl•t·]a!'O!_I,
f'lll
ft~ft•gt'(lllllll:\

'ÍI!rlf'h'Íio do

f;ffl)

dt•

//fÍII SI'

r'/1/'U//'1'/'1'/11

(IS {rlrl,'llS

1'/1/, lflli'S{rJr'S

jJI'UJ!I'ia-

do }Julif icrt lucal"_:

Con::;idrt·ando que o prPsiul'nLe uo Clnh. nu seu tnlegramma,
alll'ibuiu ainda ao Governo o pensamenLn de «procurat· dr-sLcis de 1922- Vol. III
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M:TUS Do POD.Eit EXECll'Tl VO

\·iar a forra armada llu seu alto tlesLino», o que lamlwm não
é vcruauP 'nem í•m Pl'rnambuco nem em qualquer outra parte,
t1ois o rmpenho do Governo actual, corno r><!de t_r~tcmunhat
loda a Nação, tl'lll sido o d«' fazer do K\:Pt'tl L~1, a eu~ ta. dos
maiot'<'s sacJ'ifidos. uma Vl'nladeira 1'or~~a nanonal, uiSCiphtlada, inst.t·uida, ,.o.dt'ada de cont'ol'l~l, P.rovida dos meios ~c
ccssaJ'ios :í sua nlissão. P af'nslatla m(I'U'alllt'Jlte das qnestocs
pnlitieas, orHll' a sua e1;lwsãu. sn I'Jifraqw·t~'\ o _:wu prest.ig!o s~
nlmtc t) diminul' a sua attlot'Hiadü, e nl'ste J!ltllnn propos1to e
jtJstanwntl' no Clui1 !\lililal', at·,·ora~n Plll ~-~·Pnlio politico, ou
flll Mfieiac~ dominados flUI' UllllJll,'Ol'S po!Jt.Ieas, que Íülll CllCO!l( nHio resisfPill'ia;
ConsidPrando qnl', pdo tr>ll'gnmmm referido acto de
flagran !,t\ indisciplina -- o Govf'I'JI o t'l'Jli'''lll~mku sf•veramcnle
aqtÍcllc gi'JH~J·al;
.
Consider·a11do qttl' o (Plt~gJ·amnta l'oi ~~xpcrlidn em Yil'tuclc
(:11' dPlillPI'a~·fio do prop1·io Cluh. spguudo Jaz cedo a dcelaração
fio seu rliredor Sl~erdario, lloje imhlieada nus jornacs;
Consid1~ratHI,, lJlll'. t'Jll ltu~s t'OJHiii:Ül'S. ,; laiiJIJenl o Cluh
;,Jililar. <'lllllpo::-;lo dP milil:ll·t·:->. q11P investi', ~~~~~ um aeto vulll ieo. por IIH' i o du nnmi I'P:->1 a<;Õl's dt~ ·duvida. Yl'ladas censuras
,. insinttai;Õí':-> dPsrl':->pPito:->as. ronll'a a attloridack tio Prnsidculn da Ili.'Jltllllien. qtH~ (~ao lll<'SillU IP!llpo o ch1'1'1~ ~~onslilucional
das Jol'l;as arnmdas, .(' lp,nla assim (•.nfraqnPePl-a eo111 grave
fll'l'igo para. a nrdl'lll t•onstifueioBal da Nação:
Considerando fJ\11', de algum tempo a. t•sta JlarlP, o Cluh
.Militar, desviando-se dos fim; e da 111issão qt)(~ os seus estatutos lhe determinam, rst.:í a inlcrvit· t\lll questões tia
pnlitiea nacional, al'eogando-sn um dirt>ifn que compete indi,·idualnwntP a cada um dos seus nwmlll'os, mas não pódc ser
~xm•to,idn po1· Pll1•s l'l'lJIIidns l'lll a~sot·i:u,·fío, Sl'llt gl'ave coarção
t\ lilJf'rdadc civil;
Considl'l'ando Qllt• I'SSa inLc'l'Vf'fl<;ão Sj~ 11'111 lJI'UUUzitio vui·
m~io th~ dPliLH•rações " em'J'PSIWJH!cneia attinenles, a principio,
á clei~·ão do PrPsidente P \' icP-Pre~idl'lll n da Ilcpublica, mais
tar,dP :í vPri fica1;ão dns JH!dPt'I)S dos c:~nd ida tos r leitos, "· agori!,
aos ~ueerssos que nm PPt'JHllllllltt'o se J'l'lacionaltt eull\ a escolha
do «hlYL'I'llador do Estado;
ConsidPrandn qw· a. rcsnlu<::ão do C:lub :\lilil.aJ' rl'lativa ao
easo politi1·o d1~ P1•rn:lmhueo l'f'VPia, ~~Olllll as dPmais. o espirito
de i1Jdis1~iplina 111'1]1' I'<'inanlt•, poi:-: SPUS Pst:ltulos nfío llw Jl·ertlliLIPm adopla1· nwdidas qwo, niio =-'''.ia1n J'f'f'PJ'I'II(Ps aos assumpl os Pspr>ci ficados nu ar I. J";
ConsidPrandn que dPsla SOI'If• 11 CluiJ mais uma vl'z sp
dt'SYia dt• sua missftn n enntinúa a aeot·ot:uat· a jndist·.iplina no
Exr>rcitn. api'Zar dl' SI' constituir "" ol'fi1•ia•':-::. quf', pPlo faelo
rln SP associal'l',lll, 11fín JWI'dPm n i'l'll t':lJ;adt•r mililaJ' I' pPl'IWlIWrPill, ~~on1o htc•s. su.irito:-; :ís lliH'rn~ts "'' suhordin:u_;ão e disl'iplina qnf' l'l'gcm a:;; fort:as armadas enmn rollPctividadcs·
ConsidPrando qUf' dn nada t C'm 'ai ido a lnlf'ran(·ia rl1; Gn\ f'I'JIO. flllP lm Inngns lllPZPS prorura pnl' lodos
ns meios de
cnnYÍI'(:fío afastar os milifarP:;:; da:-: lulas p(llilit·:u:;:
ConsidPJ'arulo. :í. visfa dos factos t~XIlU:->Ins. qun n Cluh
1\filifaJ·. Plll Yt'Z da enl'[Hirat;ãn dPsl i nada :í clf'i'Psa dos interesses! IPgit.imos elo E:\:r'rcito. qun os ~l'lJ::; Pslatntos prevecm, se
está eonycrlcndo Plll um cnntro de indisciplina militar do
ngilaçãn política. dn twrlnrbação do soecgo publico, de ameaça ú ordl'm ciYil c dn euae,;ão üs forças políticas da Nação;

3
Considerando

a Nação reune e arma as forças de terra
suas leis internas, mas nunca para coagir o~ cidadãos ·dl'sarmados, o Á
por isto que os rrgnlantcntos lhes vedam as manifestaçõ"!s
rollec.tivas ·
Considerando quo o Club Militar é uma associação civil,
embora formada vor militares;
Considerando que. segundo o art. 12, da lei n. 4. 2ô9, de
17 do ,iant>iro do 1{)21. «O Governo pódo ordenar~ o feC'lu!:mento,
vor tempo determinado, do asso.ciações, syndicatos o sociedadi3S
c.iYis, QUando incorram em actos nocivos ao bom publico~:
Rrsolve mandar fechar o Club Militar pelo prazo de seis
r:. "los, a contar dos La data, o prohibir-lhc o funccionamento,
sal v-o no tocante ao serviço csp·ccial de assistencia, para o
qual, entretanto, não poderá ser convocada nenhuma assembléa geral.
Rio de Janeiro. 1 ele julho de 1922 . 101 ô da Independencia c 34• da Repul.Jlica.
fJUO

o mar para. defendei-a no exterior c manter as

EPITACIO PESSÔÀ.

Joaquim Fen·eit·a Chaves.

l>ECHETO N. 1G. 5H -

DE

3

DE JULHO DE

HY22

Desapropria, poJ' utiliàadc Jmblica, o prcdio n. G da rua Manoel Victorino, 1Jal'a ampliação da estação do En{Jenho
de Dentro, da Estrada de FcrJ'o Central do Brasil

O Pn~.:.idcnte tia Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
aU.cndrndo ao que sol iei tou a dircetol'ia da Estrada de li' erro
Ct'nteal do Brasil. e
Considerando que. para execução dos melhoramentos p_ara
ampliação da estação de Engenho de Dentro, naquella estrada,
de aceôrdo com a planta approvada pelo decreto n. 15.469.
de~ 8 dt• lllaio do r,orrente anuo, ó imprescindível desapropriar
o predio siluado <í. rua Manoel Victoi·ino n. 6, nesta Capital,
nos Lt'J'lllOS do at·t. [ío do dl)t.Teto n ..'J. 05G, de 9 de setembro
de 1{)03, o JJa conformidade do disposto no art. 5{)0 § 2o
n .. II. do Codigo Civil, visto o mencionado predio esta~ com~
pechenc!ido na :í.rca abrangida pelos alludidos melhoramentos
eonfornw figura na refPrida planta, decreta:
'
~\rtigo unicf!. Fica desapropriado, r>nr ntilidade puhlica,
.lJa forma da h•g1sla(~ao rm Yigor, o prodio situado á rua Ma\.
nool Yictorino n. G, nrsta Capital, pertencente a I.Juiza na:..
.pt.ista do Omrllas. ú qual pertencem igualmente os predios c
.terrenos de ns. R a J 'I, da mesma rua, ,i:.í desapropriados pelo
deerct.o n. 1 ~. ·Í6!J, dP 8 de maio do corrente anno ..
~io de Janeiro, 3 de julhC) do 192~. lOto da Iudopcnu~ncm o 34° da Republica ..
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
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.\CTOS JJU PODElt EXEI :UTIWJ

l>ECHETO X.
.ÂJlj)i'OI'<t

1/S.

)1/'0jt•('(os

/OIIf'if/s f(,•

DE :; DE J CLliO DI~ 1U:!2

IG. 515 t'

·J't'SJ)I'dÍI'I!S

27: 1o::$.tl.) I

Ol'('illlii'/I,(OS,

IIUS

t/1'

illll)Vf-

t-vpos

W:!J78$Hi8. de dons

e

11.)1/'I'SI'/L,lU.dU/i
tliJ'I'f'fl!l'ill dll /~'s(t't((llf (/,• Fl'/'/'11 .YOI'()f'S{(' dll nra8il
flfii'Í(fOS

}>111'((.

f'll/'/'f!S

j)IISS/1(/I'ii'OS,

de
pela

O 1>1'1':-:idr•nlt> da HI'Jlttblil'a do~ !·:~lado::; l~nido::; do Bl'asil,
aU nntiPrHio ao <!"~' pl·nr,nz a d irN·(ol'ia da Rstratla lk F1•rr6
~'lut't'CSLI' d11 Hl'asil, dHtl'l'la:
;.:\ri..
lJaixaur,

I." Fiea111 app1·ovadns os IJI'Il,jl•ef os quo com e~í..~
apt·nsc•ntadu:-~

pt'la direl'fol'ia da Est.l'ada ue Ferro
JH'lo dir·ncl.ot· ge1·al dn Expnua Viação e Obras .Publicas,
,. hl'tll assi111 os I'f'SJH'divns Ol'('aml'ntos. nas imporLancias ún
'.!.7: 'tO:J$\IGl c• ·15 :U/~$168, tle dous typus do abrigo.s para
carro~ tle passngcieos, comportando, o primeiro, duas comJWSit;:õrs f' o nll imo, qnafro composiçiJe~ de quatro unidades
~orol'sf,~ dn Hmsil I' rr!ltricados
~[i,~nln da SCC'I'elal'ia d1~ E:::;tado

cada umn.
Ar I. ':!." Fica a t1 irrcloria da l'l'fr•rida estrada an Lol'izaua
a con~lr·rtit', ú medida tlns nerrssirladns (' pela oedem de urgi'Hcia. o.s abl'igns que rorelll senuu J,H'eci.:::os, -.ouuo a respc1'1 iva d<'~pPza clls[,•ada cum a Ycrba do orçamculo para o
I'X('l'r•.icio <'OI'I'enll'.
Hio di' ,Jfllli'ÍI'O, :l ~~~~ ,jullio 111_> l\1:?!, 101" ua Independcnc ia n :.n" da li f'llltbl ica.
EPl'I'.\C:lO

.lJESSÔA.

J. Pires do Rio.

DEOTIETO N. lG.GW -

DE :J

m:

.JtTLHo DE 1D2~

os J!l'nj('c/us ,. /'I'S}J''r:fil'os tll'('lll/1.1!1/lus, 11a ÍlnJ!III'fanóa total d,• I.Oii:.'J7;!.~1.1J7, (mil,. sf'/l'nfa e sf?fe cuntus
fi'CSC/llo,•: (' ,'J,'lcnill ,. dous 111il ('1'/l.fu ,, lwventa
c
sele

ApJ!I'UI'U

niis),

pw·a u

Cll/lsf I'IICÇtio t{(fs 1111/'tts

nJfil'i11as da Hstr·ada

.lfi11os, Ul'l'f'/lll(ll/a ré CnlllJUtllltia FCI'I'U·I'Ífll'io E's(,• llrusi{f'il'o

de Fei'I'O l111hia

1'

O Jlrc:;idcnk da Hcpllld i1~a do:-: E:.:: lado:; t:nidn.-.: du Bt·asil,
altenli'IHJo ao que t''~C[ttCl'eu a Comparllria Fel'ruvia:·ia :Kstn
Hrasikir11, eon;;.:tr·ul'l.or·a P art'l'lfllalat·ia das I'SII'adas d1~ ferro
fed,~ra(·~ dos Estados da Bahia. Sergipe c norte de l\Jinas UeJ'ae:-;, eonf'()l'llW u eonl.ractu llecorrente do decr<::tu n. 14. Oü8, de
I !l ilt• fljVI~l'I'Íl'o UI' I ~1.::'0. e dP accúrúo l'lllll o qufl informou e
lH'UJWZ a ln~pl'c! oJ·ia Fl•dpral úa:-; Estradas, decreta:
Ar!. I . o Fü.~alll appJ'ii\':1Lit 1:.; 1•.; fi!'' t.it'l~lus I' l'l'S{Wel i nt~ rn·t:allll'll(l,:;, 11a inlpnl'l:l!lCia tolal dP l.UTi ::37.:!:);1!17 (mil p ~1'
lert!a L' :"l'f.e l~urrlu~ !r·c:::l'Jdos c :-:t~II'JÜa •• dous mil cento c nonm I a l' ;;;e I e r,; i~). 'tl'ganizaúo~ p1·!a Ju~Jl<~duria Federal das
E::;trada.;, rm ~ulJ ..;Iituil;ãt) aos apr't>•·nladPs plda J'l'!JilCrcnte,

.~f;1'0~ DO PODER EX.ECÜTI\'0

5

os q11:ws com 0,:-;Le baixam, rubricados pelo director geral (~L'
Expediente da S<·<~l·etaria do Ji~~lado da \'ia~ão ~. Obra~ ~)ublt
cas .•p~ara a eonslrnc{;ão, na estação dn «Ladamha», ~atualla
no kilnmrf rn 11 I da Eslrada dP F PITO Bahia c Mina~. das novas offieinas d('ssa. ~~-;Irada. cn!npr·f'h<·ru lt'!Uio as ~:wgu in! cs
obr·as:
a) {'difir,io das offi<·inas. ol'r:ado <'lll 151 :0l5!ll5i~ (ccnf.o
e ciucocnta e um l'ontos noYrernfns ,. quinze nlil rprmltenlos
e H'lcnla e lllll róisj;
lJ) edifício p:u·a almnxarifadn. or~ado rm
23: OI ~1~.200
(vinte n Ires contns dezt•nm·t' Jnii <' d11zr•nlos n'ds);
c) t.:asa para n chef1• das nfl'irinas. ol'l;:tda Pnt ·f~:'2JH!f;·:260
(q11:J.t.orze co11tn.; dt1zcnl•1 ..;" f!'inla f' sl'i.~ Jlli! t.luzC'nlus P sessr~nta réis);
·
d) noventa c sris (96) easas para op('rarios das nwsma~
offieinas. or1;adas Plll 18!1 :HilJ $50 í (~P!Pet•ntn~ r nifPnla e
liOVe contos oilnct•rdn~ I' lllll mil qllilllll'lllos <' qnafr·n t'éis);
l~J obras stJpplem<mtarl'~. I'XIf'r·nas :'ts t•asas dos
np<·r·al'io~. oq,:adas rm 08 :a99!)(i()2 (nnn'nta f" nitn eonLo:-: i r·<·senLn~ I' noH•nla n novr.~ Jllil sl'i.'IC<'Illo:; ~~ Sl'.'iSI'rrla " dou~ r{•is).
Jlaragrapllo unko. 1\~ novPnfa <' sl'is l'asa:.; para t~[Wl'a
rins, de que trata u alinra ri dn art. I"~ niin :-wl'i'i•1 eonstr·rridas
tndas ao mc~nw kmpn, ~~ sim á nwd ida qui' se fnr't'lll forJJanclo neccs~al'ins, a juizo da lnspPclor·in F<•dpr·al das JS:.;f radns.
Art. :2. o Fica a rompanltia nhl'ig-nda a apr'I'Sf'nlar :í appl'nvar;ão dn GnYPrnn o or·tamPnlo dl'l'inilivo dns machini~
mo~ tfpsfiimdns :'!:-; no\·as nf'firinns ''lll qrwsl:io. logo qtH' ~JtGI'a
tal fim s1~ja <·ortvid:t•.la pPia (i" Fise:tliza,·ão. ;'r q11al t•..;f:'t sul•or·dinada a J•::.:tt·ada d1• Fl'rTo Bahia •• ?llinas.
~\d. :L" lln acc•,'IJ'dfl com a <'lansula '1\l. ~ 1", do rontraeto
a qll<' '-'t' l'!'f<'t'l' o dPrr·pl.n n. ·J 't .fHiR. d1' HJ rir' ff'Yf'l'l'ÍI'o de
1 02~), a:::; dcsp1~za.:;; qtJC J'm·c'm _,, l'f'Pct lltllla ...; !'I llll as nhr·as <'njn::;
pro,Jectos e orçamento3 ora sao approvados, ~erão pagas IWlo
rcgimen da con~trneran tlo prn!ong-amrnl n da F.~ Irada de
l<'crro Bahia e _!\finas .
.Art.. 4." Para a conclllsão dos r·Psprrl i\·os ~~·rYÍ\.'ns fica
marcado o prazo df' 18 (dr.zoiln\ mPzl':-:, eonlado da dnla d1.1

notificação á requerente, do IH'esente drcrct.o.
Hio de Janrirn. ::J dr. i11ll1n rlt> l!l:?!. 101" da lndi'Jlf'Ilflf'n ...
c ia

c

3!t 0 rla HPpnhlica.

"
EPIT.\f:IO PERSI\\ •

.!. . PiJ•f's du Rio .

. ]Jr'.';Íqnn o rlio '2.0 fi,~ ft.(loslo
t/a flt'JW!Jiif·o.

Jilll'll

n t'leir:1i1J dt• Virr-PN·sidr'l1f,.
t/1• f.'J;!.J (( .f.fJ;!.(i

]I,U )1('/'JOr/t. j)J'I'SJr/l'l]('Íif/

O V t'l':--dd,,nf r da Tl.cpuhl j,·a do;-; Esf ados Unidos do Bl'a ...;i!.
r·:';:;nl vr.. na. e.oll rorrnidadf' d11 di~1wsto no paragl'aphn 1111 iro rio
~11·L

:lu Lia

IPi

n.

~~.

?08.

df'
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AC1'0S DO PODER EXECT}l'IVO

designar o dia 20 de agosto do corrnnte_ anno pa~a a _eleição
de Vice-Presidente da Rcpnblica no pnrwdo prestdcnetal de
192,2 a 192ô, vago por fallf'Cimrnto d:J PlPito a 1 rlc março dn
1922.

Rio de .Janeiro, 5 de julho flc 1H2:?., ·I oto da Indcpcnden-

rm e 34° da IR!e-publica.

EPI1'ACIO PESBÔA.

Joaquim Ferr_eira Ch~ave~.

DECRETO N. 1n.548 -

DE

7

DE .TULHO DE

1922

as plantas e pe'r{is do traçado da Estrada de Ferro
de Penetração da Parahyba, na linha de Alaoôa arando
a Patos. comp'rchendcndo quatro scrr;ürs, na c.1:tensiio total dP 2H kilrmiPfJ'o s mois 718m

ApJlTO'l'a

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
·nttondendo ao que propoz a ln~pf'rforia Ff'flrral dr. Obra~
l'ontra as Seccas, dcere~a:
Artigo uni co. Ficam approvadas as plantas e perfis que
com este baixam, organizados pela Ins·oectoria :Federal do
Obras contra as Seccas, os quaes vão rubricados pelo re.3pectivo inspector, do tra,ado da Estrada de Ferro de Penetração da Parahyba, na I in h a de Alagôa Grande a Patos, com
à extensão total de 24t kHometro3 ma.iK 71Sm, compr.ehenurndo os seguintel! trechos:
Na 1• secção (Alagôa Grande a Pocinhos), trecho entro
as estacas 818 e :l. 690+ f3 m, corrf'spondcndo a 57 kilometros mais 453m;
Na 2" srccfin (Pocinhos a Joazeiro). trecho entre as estacas 1. 802 r" 3. 087 + J Om, corrc~pondrndo a .'25 kilometros
mais 710m:
Na 3• srcção r.roazciro a Sanf.a J~uzia), trecho entre as
f'stacas 500 f' 1.509 no sflntidn do alto da ~erra do Fundamento
(ondo psfá a r~taca 0) para .Joazoiro. correspondcndo a 20 kiJompf.ros mais 180m e o trrcho rntro a mrsma estaca O, rio
alto da srrra do FnndanH'nfo. c a estaca 1 .lt30 rm Santa
Luzia. eorrespondcndo a 28 kilomotros mais 600m;
Na 4" srcção (Santa Luzia a Patos), intrgralmcnf.f\ na
extensão de 47 kilometros mais 375m.
Rio de .Janeiro, 7 dr julho de 19'2?. ·I 01 o da Indep~~~.
drneia e 34° na Republica.
EPITACIO PESSÔA·.

J. Pires do Rio.
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DECHF.TO ;";. 1!í.ri~!)- DF! 7 DR .TT'LTIO DE 10.?'!.
f1 1/I'(Jr>IICÍa da flt'SO)JI'OJJJ'Ífli.'IÍO rfr 11 IJI(( (rri.ra r/1• ki''1'1'1/U comprl'hentlida t•ntre a /j" pm·mlrr
rio
Hsll'mla .df?
Pt'l'l'O rrnt1·al rio Rmsil I' o rio A l"i('rtndll va, no Estado d('

nrrlal'a

S. Paulo
O Presidente da fiepublica do:;; Estados Unidos do Brasii,
considerando qno o andaml'nto do~ trabalhos. de duplicaç~o
da linha da Rstrarla do Ff'rro Central do Hrasll, no trceho <•C
1\'fogy das Cruzes a S. Paulo, não pódc srr retardado sem
grave prejuízo para os serviços publicos; o de accflrdo com
o uisposf o no al'f. :?", ~ 3", da lPi 11. 1 . O?. I. <Ir :?.() do agos~o
do 1903, o art. H dn dt~crrf.o n . .'l.~lríô, do !J rlP sf'frmhrn c.o
nwsmo anno, drcreta:
~\rtigo nnico. Para o pffcitn da posse da faixa rln torrr'no sitnarla t•ntro a sa pai·ada da Esf rada de FPl'l'll Central
do Bras i I, no ramal <lo S. Paulo. f' o rio AricandnYa, imnspnnsavcl para duplicação da linha da mesma rstraíla no
1Pncho dn Mogy das Ct'llzrs a S. Panln. fica declarada a m·g'Pncia da drsaprnJwiarfio da rofr.rida faixa de f ri'I'I'nn. compt'l'hf'ndida na planta qur haixon com o dccrrt.o n. 1 f1.:J 'l:J,
tln :11 til' janPirn do cnrr·pnfr. annn, o qual a urRapJ•opt·iou.
ni o d r. .ran r i r o, 7 d r. .J 111 h o d ~" 1~):? ? . 1 n1" rl a rnd "rw nd ,, nr i a f' :l 't u da. rl c p 111J Ii ca .
EPJT.\CIO PERRíl.-\

J. PiN•s dv Tlio.

nEr;RR'DO N. 1r,. ;,;,o -

nE

7 nE

.TPLno nE t 02::.

Puhlica a adhAslio do Gl'ão-Ducado do Luxemburgo á Con'IJCrtr,ão Intr>rnacimwl para a p1·otrc(:ft:o da p1•op1'iedade
industrial, l'l'?.•ista rm R1·u.rrlla."' f? 1Vashinaton
·
O Prrsidrnf r. da HrpuJJiica dos Estad<•:; tTnidos do Rrafaz pt!lllica a adhPsfí,J do Grão-D11cad1J do Lnxemhurgo :í.
ConvPnçiio TntrJ·nar· ional para a protl'r•ção da pt'opriedarde indttslria.t. assil!nada <'111 Pnris 1•m tRNJ P rrvista rrn Bt·uxt>lla ..;;.
a 14 de ()(•zt>mhro dP 1000, P rm \VaHhington, a 2 de jnnho de
·J 02:!, rom o rt\SpPelivo Jirntocollo de enr~erramrnto conf'ornw commnnicon ao Ministrrio das HPl.;!('Õrs Extcriorn~ a
J,rga(~fio da Sui~~a Jlf'~ta Capital, por nota d0 20 de junlto n\1imo, cu.ia fraducc;iio official aeompanlla este df'creto.
n i o do .Janriro, 7 11~ .in lho de 1 92.?, 1n 1n da Indr,p~Htden
cia r ~no. da Hr.pnhlica,
~il

EPITACIO PESSÔ:\.

A:.;vedo !flnrqur>.ll,

8

ACTOS

f}(l

ll{)DEn EXEClti'TVO

THA Dl 'CÇ.\0

Lcgnrão

on

Suissa no

BrR~il

Jtl'ir·o. ~l,·dl' j11nho d1~ Hl??.

-- N ,· 2. ~t!)O!? -

Rio do

Ja..

S('nl,nr J\Iinisfro.
Te:nho a •lwnra dr Jryar ao rnnlH'rime:d o llf' yossa cxcelq1W, por· nola rlafar!a dt' L! rlf' nnun de 19:22, 'l Lrgaçã11
do Lllxr>mhur·go rm Hrrna nnfi!'irrllt ~Vl Comwlho fodet·al
~mi~~o qnr> o 1 :o,·pr·no do Cirão-1 >uearJP do Luxrmlmrgo dt>CÍ·diu adhcrir á ConY~nç.1'in Infrrnacional para a protecção da
propl'iPdadl' indwdriaL redsta Pm Hruxenas a Li de deznm~
lH'o dr I!JOO I' l'llt \\":l~ltingfon a.'!. rll' .innllo rir HH I, rom n snu
Pr·of.oenllo d1• f'lll'f'l'l'fiTill'llfn (\ f',ja-sc• o arf. 1H da Con-·
kr:.~~ia

\l'lli,,'ÜP).

Dn cunformidad,, eom o nrt.. Hi, ai i n.~a 3, da Convenção
da l1niãr. rlr Paris, rrvist.a. rssa adlrPsii.o u.:oduzirá. effeito mn
JlH'z aprís a rrmessa da pr·csrnt1• rl!d if'ica.:ão, donde a. partiD.
dp :w d1~ .i1111 llo dn :l !l:?~.
No qrw toca á sua contribuição para a~ dp,~pezas da reparf.i!Jçfio ini.Prnac.iona I, o Lux(•nllntr;!o <.k:-::,•ja :"í'l' eol!Pf'acfo mt
sexf~. rl~s~e.

Hogando a vossa cxccllencia ftuc se digne de fazer tomar
nota. d~ssa adhr;;;ão, apron~ito com pr·azee esla occasião, Senhor l\linistro para lhe !'('novar n s1•gurnnra da minha alfa
(•stima (' da minha mais rlic;tincta eon~ilkmr;ão.,
'(:\.JS".)

A Sna Exef'llcncia o Sr.

GEnTSCir.,

Dr. .Tos6 !\lanoel de Azevedo

MarqU('S, 1\linistro de E~tado rlas nclac;-õc-; Exteriores. Rio de

.Janeiro.

T>ECfiKl'O 1'\. ·I G; !)f) I -

DE

7 rm

.JULJin DF.

1922

Cunr·rtlr. ti sucir.r/f((/1' t~nolluma 11tlanfif' Jk{ininrJ Crnnpany of
flí'ozil nuforiz11~·íiu ))I(NI {llm·ciulttlll' nn. 11eJntblir·rr.

uu

O Jlr'f•sidcnlr> da Hc•Jmhlira dns Estadns TTnidns
Brasil,
,"ltll'llrlf'tHin ao fJ\11' l'f'qlH'l'Cil a :"lll'if'dadn HIIOIIYIIlR :\llanti0
llnfilling Cnn1pnnv 111' Br·az!l, Cfllll :--t'•d,• ''111 \Vilrninglnn. Jk!a\UH'I'. I•:..; I a do-; r ·n id•1s da ,\ lJ!f'l'i,·:1. t• d1·y idanll'lll.l' represenlada. df•('J'C•fa:
~\rlig11 IIIJÍ!·o. E' ('OIH''''-:ida :í so!·i('(J:Hii• anonyma :\flanlif'.
Jtdi n i ng l :nmp:tlly oi' Br·n:~il au f ni'izw:ão vara fuueeionar· n:t
lli'(Hrhlka. ('11111 n . . (•;.;tafuf~',.:: fllll' npr·,•;.;pn!ou c• nH•diantf' a~
,·luu~ula"' qtlf' a "~;f,. :tl'lltnlJnnliHIIl. :r;.;;.;i~nadas JWin miqi;;;Lro

ACT'OS 00 POOER EXEf:tiTT\"0

í:"

Esladn do~ Xl'gnc·ills da .\~Tirnltul'a. Tnduslria

í'i·~a1ulo

a

nw~.ma

,:,,s rxigidas pl'la
•~

9

ni o

P Commrrr.io.
soeiPdatlt• ohr·ig-ndH a eumprir a::; Junualina-

!Pp.if'lac;ãt~

th~ .Ttllli'ÍI'O,

c'm vigor.

I de• julho dP I 0:!2, JoIo da IndPpl'Jldt'IWia

3-'t'' da Hepuhl it'a..

EPn'Acw PEssu.\.
J. Pires rio Uio.

r:Jausulas qne acompanham o decreto n. tõ. 55·1, desta d&ta
I

um

:\ Allanlir flpfininp.· f>Hn})any nl' Brazil .~ nhrigada a frr
l't'JH'I'Srnlanlt~ grral nn Brasil. rnm pl0nos .... illim!la.::lrn

!l'HJnJ•rs ·JHH'a ll·alur e dpfil!iliYamrnlc re~olvrr· as qnesLões
~uscitnrl'm. fJIH'I.' c·nm o Uovpr·nn, qnl'l' c·nm parf.il'nlal'f'S, podendo ser dnmandado " l'l'eP)H'I' c·if:11:fin inir·ial pela
,.,,mpanhia.

:rue :-.c•

II
Todo~ o:-' ac·l 11:-; qur JWfll ir. ai' nn Drnsil ficarão snirito~
nni!·amf'Jlll' :ís J't'SJH'elints !t"·i~ I' rt•gulanwnfos 0 ú ,Ílll'i~dier:ão
dt• s•~ns II'ibumws judic~iari~f-: ou admini-.traf iYns. sem fiW'.

n1n ft•mpo algum, r•ossa. a rl'i'Prida •~nmpanhia rel'lamm· qual••xef'pt,:iio. fundada Plll sl'ns c'sfalulos, eujas di~llOSi(:Õ!•.;;;
não poderão Sf'rvir de base para fJlWlfJtH'l' I'f'rlamac::fio eonr,PrlH'Jlff' :í üxt•rucão das ohra..:; o1• !'Prvic:os a que l'llPs r-;p rt•fei'rm.
fJlH'I'

TTI
Fira drpf'tHlrnfc> rlP aulnriza(:ãu do noverno qualqurr allrratãn 1)111' n c•nmpanllia lt·lllla di' l'azl'l' nos J'I'SJWr·!.iyo:-: esíatu(o;,;.
f'pJ•-Íhf'-ha rassnda 3 antnrizaçfio
Jl(·puiJlka. si infi·iugir •~sia rlammla.

para funreionar nu

TV
Fic~a c)nlrndido ([111' a aufnrizat~ãn ·.~ dada s0m prf'jnizo do
J•riiwipio dl' aehar·-SI' a rornpanhia S11.Ít'ifa :ís dispn-.it:iip.;; rtr_~
diJ'I'ilt~ fJilf' l'l'g·pm as sfwit•tlar!t•s nno!ly!llas.

v
.-\ infl'ar~iio d,) qnalqn(\r das f'la11snlns para a q11a! Eã•'l
r•-:ft•.ia t'omrninnlla prna "~lll'rial sPr(t IH~nidn t•om a mnltn rle
' •n ,.,,ntu d1~ l't~is ( 1 :000~000) a emco {~rmtos dt• n~i~

lO
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(5 :000$000)

f'.

no caso dr !'Pinrirlencin. c•om n rassarão da au.;.
JWio d!•erPio c•rn virllldtl do qu~'ll huixnrn

Uil'Ííf,neão l'nrH;Pdida

as pt'PSI'flf(•s l'lansulas.

Hio til' .Jnrwiro, 7 dr .inlltn d1' lO:??, -.f. PiNs do lHo.

DEC:HB1'0 :'\. ·I;) .[iGI'.? -

DF.

7 rm .TULUO DE 1922

Desap1'0JJPia., por utilidade JHtblica., o dmninio tttit de um 1n·ed~·o situado no local inclu.ido nns planos tla Exposição NaciOnal a se 1'Ntlizar na Capital da Republica para Corn'U/WlliOl'W'fto do f:t'Jif('lUll'io da Indrpendencla Política do
/Jl'f! ,11 il .

O Presidenf~ da· fiopnhlicn rlo:. E~tallos Unidn;s do Brnsil
. MMlv~. no uso da attribuição quP llw t'tHlfPre o dPc.rnto numnro ·1. H5!i. UI' !J cJ,~ Rf'fPmht·o dtl I \lO:l, {'XJII'dido ,prn virtude
da ~wt.ol'izaeão eonrPdida peln dr n. l'.ll.:! I, de :.!ü dP ag·nsto
do mP~-;mo anno, P de conrorm.idade com o art. G90, § 2", do
Codigo CiYil, di\Rapmpriar·, por ul i i idade pu!Jlka, o dominio
ut il do prcdio Joealizado nnt.r·e a rua Pharoux (' a do .Cotovelln, adjacPnte ao C\[creado l\lunicipal, necps;:.;ario para. alargamento das pa~sagPn~ t•mntwcbendidas nos }danos, approvados pelo decreto n. H·. 91::?, de ·1() de julho de 1921, da Exposicão Nacional a sP realizar na ,Capital da RepubUea para
Commemoraçã'D do Centrnnrio da Jndeprndencia Politica do
Brasil, de que trata o art. 1o do docrPtn n. L 175, de 11 de
nov·ombro de 1920.
Rio de Janeir-o, 7 d~ jtüho de 19?'?, to'io da Jnrl.P.prnrleneia.
e iH• d~ Rf'pubHca.

Jortquim F('1'1'Pira. Cltarrs.

n1~nRmTo

N. 1!l. !ír>::l -

nE

R

nE

.ror. H o

DF:

1922

S1;.spende por um din, em relaçâo no Estado do Rio de Janeiro,
o· estado de .~i tio derlorado rwlo dr)crr>to n. 4. !H9, flo cm·'l'ento mez

O Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil:
a que devem' reaHzar-se, no dia 9 do mez
corrente no Estado do Rio de Janeiro, as eleições de presidente, vice-presidente, prefeito e vereadores dos municipios
~ttendendo

11
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do rrfRrido F.~ Iado, resolve suspender. durante o dia !l do
,i11lho I~OJTenl P, Pm rPin~·fío áquello Esf ado. o f'·SLado dn sil.io
dr•l'lnradn !>I' lo ·dPCl'Cfo Jl. ]. rl49, dn ;) dnste lnf'Z •.
Hio de .Tanriro, 8 df' ,julho dr Hl.?2, 101" da Jndepcndr•nr in

n :l1n da H('Illllll iea.

·
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim F'crrcú~a Chaves.

DECHETO N. 15. f> 51 -

DE

8

DE .TULHO DE

1!l22

i\JIJí?'m•a o rlll(Jmento do capital da «London A.ssu1·ancc C01'1W1'ation», pa1'a. ú1)Craçõcs no Bra~il

O Presid('lltc da fi(~puhlira do.;; Estados Unidos do Brasil.
aUenurndo ao que requcrpn a companhia de seguros terrestres c maritimos «Lnndon As~mrauro Corporation», socirdade
anonyma ·t·.om séde em Londres, Inglaterra, antorizada a
fnnceionar na HPpuhliea pcln decl'rto n. H. ri·1H. dn Hi dl3
r:r•zemlii'O Ul' 1 !l?O, rPsol\'f~ apprnvar a resnln(;ão do St'U eon.~le'ltu uirector. que augmentou pal'a mil c qninhenl.o~ ronto.;:;
de r(~i~ ( 1. 500 :000~000\ n seu t·apital paea npr•rar.;õe~ no
I !r·a::il.
llio do .Janf'iro. H !],, julho dr' 1!l?.'.>.. 101° da Indnprn,lrneia
e :H" ela llPpublíra.
EPITACIO PESSÔA.

Tlomf?ro Baptista.

J)ffiCllETO N. 1 :i. 555 -

nE 8

DE .JTlLHO

nr. 'ln"2?

llf'1'()(fa os dr>r~1·rtos que concederam rmtm·izaçúo lÍ Companhia.
dt• Sl'rfltros 7'l'1'J't:Si}'(~s c Mm·itintll.~ Jnsw·aw·e f:omJUW.IJ of
Nol'lh Ameri<'a tml'a j'lwcr·iunttl' 1111 1/t·a.\'il ,. f'llsso " 1'1'sw~ctiva ('((/'(((-patente

O PrP:-;irlPlll'~ da Repuhliea dos F,sfados Unido~ do Brasil,
atlrnrll'ndn a q11P a 'Companhia rfp Sf'g-III'o~ 'l'pr·r·r•sll'r'~ f' !\lar·itimos Jnsur·anen Cmupany of ~ol'lh Alllr't·ir·a. emn st'•de r•ru Pllilndt'lphia, Estados Unidos da Ameriea do Norf<>, autorizada a
funccionar no Braf'il pelos decrr.tos ns. 1:3.879. de 10 de novembro do 1 OHJ, c 13. 07.:?, de 8 de janeiro dn 1 !l20, su~pendrn
sua::; opcraoõos, resolvi~ rrvogar os dl'f'!'PirH acima r·.ilados n
rass:u·· a rcspectiYa ear'fa-palentc.
R"io de Janeiro, 8 de julho dt:> :102?, 10l 0 da Indrpenrlrnriri e 34° da 'Rrpnblica.
EPITACIO PESSÔA.

Hmnm·o Baptista.
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I G. :):)(i -

lJr'.\'Oj!l'li}JI'Íil, JU!J' 'lllifitlrrdr> rmblif'O, O j)f'r·dio e OS {1'1'/'f'I/IJS ?IU'11/f>t'O 89 do rua dr· Srrnltt Lu:;ia, siluodos "'' rU'I'ff de.'itiwtdn
tÍ J<.':J)Josir'i/u Stwiullff! " SI' ,·,·oli:.tll' no ('opilffl da 1lcp·u-

illit·fl })((/'(/
I'ilf

f'li/11/1/f'IJ/fl/'lll.'/liJ

t/0

/JI({I'})I'Hflr'U-

i/11

('1'1/.{1'/lf/I'ÍII

J>utifir·a do /l!'rtsil

;() l'n•sidenlt' da lll'lHibli,·a dos J·:~·dados llnido~ do H;·a~il
l't':.:oln•. no 11-;1, da alll'i!J11k.fío qllt• II1P •·onl't'l't' o dPtTf'lo 1111lllf'r·o f. !lGti. dt• n dp sf'ft'lllhr·o dt• I !1(10, I'Xj)t·dido 1!111 virl 1100
da :u:fnr·izacfío ·t·oncPdida pelo dt• 11. 1.0~1. UI' :2(\ dl' ngoslo
elo 111'''-1110 illl!lo. ~~ dt· t'onfot . IJiidndt• eo111 o al'f. 5!10,
~?".do Cudigo Ci\il. d1•:-:npr·nrrial'. ptll' nlilidatln pllhlita, o
}H'f'din t' n-; ft'J'l't'lln~ 11. ~!l da l'llfl dt• Santa Lltt.ia .. cnrnpl'f'··
llt'lldidt~ ...: 11os plano< :tpprnyadn:-; ]wln dt•t't'l'lo 11. l>í'.!ll:!, dt• ·IH
"" .illlltP '.lt• I !1:! I. da J·:xJHlsicfi.o );•:winnal a sf' l'l'alit.at· na Cupil::tl da ltt'JHthlic·a pa1·a t'Oirtlllt'lllflral:fío dn CPnfc•nario da lnd('tWndl~neia Poli I ira do Hl'asil. " dr• ((111' fntla o nrt. 1" do
df'rr·,.to n. 't. I j:-•• dP 11 df' JW\·nmiH'tJ dt• 1!1:?0.
Hio dn .JanPiro. H df' julho
f' :.l't" da Tlf'prlldira.

dt~

l!l'!'.'.

Jtll"

da

Jnrlc•rwn-

rlrnr·i:t

]oaqu im

Df'rlam sem f'/'{ei'o n dcc1·eto

11.

1fi./H7, de

desi(Jila r, cUa. 20 de aaosfn pro.1:imu

Fl'l'J'CÍt'IC

r;

pora

rlurve:;,

rio cntl'ente, e
11

rlr>irãn do

\"ir·e-l'l'l'sirlr'nfr• d11. llt'J!11bli('(l un lll'/'iodo dt• 1922 a HJ2(;

O Pr·Psidrnlc da Hf'pllblica dos E:--lado.'- IC!nido.<;; do Bms:i:
Considcr·ando qno a 1." f!P maren doslf' anno. df' eonrormidadf' eo111 a Const.if 11 i<:ãn Fndn1·a I. sf' pr·n.t•Pdr·u :í. P!Pitãn tlu
p,.,,;.;iut•flle I' rir• Vit'P-Jlr·t•.-;idt•nlt• ria ltr•pnltlica JHll'a ,, JH'r·indn
tlt~ l!l:?:2 a H):!ti;
Consid('I'HJ!IIo IJIII' ern maio 1111 illlo, •'. JHII'Lanlo, antes (h~
~f' i nicim· " 11ovn pc•t·indo df' go\'f'L'llo.
ra llt'('l'll o eandidato
olPifo ú yier-pl'P~idrncia;
Considf'r·andn """·no ]WilSUmPnfn. sinfio na IPttr·a da Cou:-;fifllit.:ão. o~ no""·" Pf't•:--id,.nfP" Vit•t•-JlJ't'"idf'JIIP da llPpuhliea
tfr•\"f'lll ('sfar t•lpjfo:-; I' f'('('flllilt•('ÍrfriS (lU (.'f)f)JI'I.:UI' I) flll\'0 JIPl'ÍOs!tl
Tll't•sidnncial:
Cmtsidt•rnndo. :í Yista di~·dn. CJIIL' ,·,, dt•st•r dn Pntler Exp!~tlf.ivo pr·nyirlt>nr.iar·. rp1anln anft•s. pam flllt' sr• rtlll1Jil':t o T!T'f'!'f'ifo cnnsl i f ll!'.ional. f'tn!Jnr·n,:udo no l'lrr·..:n dt~ ~tHl c·xn.?tll;üo
p1n· un1 r·nso de fnrt;a maio!';
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Consitkt'ando qiiP a:-::-:inl l'f'~oht~ll '' Cnngr·es~n .\ii<'ÍIHltll. an
I'!Pit.:ão de 1'' r!P lllaiTn:
Ht•solYc. dPelar·amlo :-;t•rn I'!'JI'ilo o tlt'l'r·t'!u 11. IG.:>'l·i·, tle
;, do eorTI'Illl', dl'~ig;nar· I) dia .:!11 dt• agoslo proxillt" p~ll'it a.
<'lt•ít:fill dt• Yit·•·-Pr·••sidi'Jllt• da HPprrhlica 1111 pPriodn pr·t·:-:idell ..
,. ia I dt• I H:!:! ;~ 1H:!(i.
ltio dP .larlt'ir·t~. I I tlt• julho dt• I!J·_>:!, IOl" da lndt•j)l'IH.ll'Jleia e :J't'' da Ilt'tHthlica.

a)H:r·ar :1.

I•:Prl'.\Cit> I'E:::!Sth .
./()lUjiÚJ/1 /t'CI'J'('il'lt l.'/UII'I'S.

JJEGHETO N. 1G. 5!Jtl)!.;[,•va Ú CO[C(Juda

O

Prrsidf'nt~

de

Clll

DE

12

baü·ada a
no Chile

·da Repuhl ica

01~ juLHo DE

1'r'))1'~sr.nfoção

do~ Estauo~

19.?2

do flrosil

Unirlos do Brasil,

11sandn da anlorizat_~üo eonlida no dt'Cl'rto lcgisla1iYo 11 • .'t.1;:>6,
de J;, dt~ nt!Lllln'o ·dn I 9.:?0, decreta:
Ar'i. 1." Fiea t•lrYada :í l'akgnria dt• l'lltl>aixnda a J'f'IJ''''~en
ia<:iin diplnrnatira rln HI'a:-:il 1111 Cllilr'. cnnt a ~Pguinft' rln!lu;iirJ
amlual, r•nt 11111'11: YnllCÍiltL'IIfo:::; do ''mlmix;tdrlr: ordrnarlo, réi~
.12:000$: gr·atifir·a,_·iio. H :OOO!f;; r• r·l'pn·~rnl<lf;fío, J(i :OOO$; ·vara
alugur~l dr• eilanrP!Iaria. \l :000$ " pam r•xpP·diPJÜf', ~ :000$000.,
Art. :!. .(' Hl'\·ogam-sr as rlispn.sir;õcs ·~m contrario.
nio dP Janeiro, 1:? dr~ julho dn JD2:2, W1° da Indcpcnden."'!
c ia r :Hu da Til'IHlhl ica.
EPIT.\CIO PESSÚA.

Azct'cdo Marques.

f,'n:,, u

11111

''''l'l'.'tifl

1111

I Jil/(u:u;J'('Il

O Pr·p..;idt•ufl' da l:Ppllh!iea do~ E~l.a,dn ...; T'nido.;:; tJ,, Bl'a~il,.
usando da aulori1.:H:iio r·onf ida no dt•r·rt•fo IL'gislal j,·o 11. i .1!'56,
d1• I~ rll' otdlll•l'n ·rlt• l!!~·n. rlt'I'I'r•fa:
Art. I .u Fi1·a cr·l'ada urna lr'g<t••fío na Dinanwrr·u eum :\
~cg11irth~ dnlarão anrmal. f'lll onro: :"ini-dr·o rr•:áclr•tJ{f': orlln-:
nado. ~:OOOJ!i:· gJ·alil'icaeão. 'l :OOOl\i; " n~pl·r~f·nfar;ãn. H:OOO$;
para nlugllt'l rl1~ rllancr;llaÍ·ia. ~?. :OOO!Ti r• par·a n:pcdir•nlt•, reis
fJIIOl!WOO.

Art.

'!.(' llt'\ogant-~r· ns rlispo~it.:tif'~ !.'lll t'ontr·nrin.
llio dn .l:llli'ÍI'o, I~ dt~ jtrlho d!' 1!1'!:!. JOio da lndl'fll'llllcu...

c ia

~~ ~H"

da

Ht.•pul~Iiea.
BPi'I'AGio Pr<~sst•. \.

Aze,){:do

JlaNJIII's.
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JJEtalETO N. i ti. tíC.O -

IJI~ L.~ LJE ,JtTJ..IIO DE

'i D~Z

,1bn: 110 Jliuislr:J•io da, Justiça e JYcuocios Jnlaim·cs o credito
('special de 9.')() :000$, destinado âs obras indispensavcis nu
l'tl~{if·io dH ]<;s,·,da ,\'aciono{ <l.e /Jellas Al'lr'S
O Prc::;idl'nte da. llPpuhlit\a do~ E~lados Unidos do Brasil,
da a ui oriz~q:fio eoncndida pelo decreto legislativo numero 1. 331, dP::;ta data. rPsoln~ abrir ao Mi11islerio da Juslica
c .Nt~goeios IntcrioJ c;-; o eredH,p ~·~:p('c·ial dP novecentos c no\'Pnfa c~nntos dn r(•is (!HW:OOO$), flp:-;linado ás obras indispcn:-a\PÍ~~ no Pdifieio da Escola Naeional de Bt>llas Artes.
Hin dr .laneiri-1, 1:2 de julho de J\l:!·!. J0l 0 da Indcvcndcueia e :.31" da Hel)ulJliea.
u~ando

Ji:PITACIO PESSÔA.,

Joaquim Fcrreiht Chaves.

])~t1!tl~T0

:\. 15.0ül ___,DE I!

DI·: .lLTLJIO DE

1!:122

illJPI'ooa a l>lanfa dos lcJ•rcnos ncccssal'ios ao aproveitamento

das quedas rl'aaua existrntcs em Mambucaba, para trans{m'Jnoçoão em cneroia clectl'ica deslina.da a serviços pu-\
1Jlicos
O Pre~itknte da Hcpublica du~ EsLadns Unidos do Bl·asil.
aLLcndendo ao qu~ expoz a directoria da Estrada de Ferro
Central do Drasi! o considerando que o apr'ovcitamento das
quedas d'a.gua existentes em l\IamhtH'aha t) ncccssario para
fJ ansl'o1·nm~ão de sua força llytlrauika ~m energia clcctrica,
deslillada a scrvit~us publieos a ·~ar~n da União, deereta:
.Artigc' 1;nieo. Para aprovt~itallll'lllo fl,~ for(;a hydraulica.
n s11a ITanc;ftJJ'Ill<ll~ãu 1~111 ~~rwrgia elcdrit·,a dPstinaua a varios
Sf~l'\il,'llS puhlieo~~ da lJllÍÜO. Jka <~il(JI'UVada, de accurdo eOUl
n~ doeuwentos '.rue eum eslc baixam rubricados pelo director
f,c-ral do Expediente da Secretaria de Estado da Viação e
Ohras Pu h! ieas, e vara ns cffei Los do dispo::; to nn art. so do
1'1''1-;'lllaJtlPnlc apjll'OYndn pelo deerct11 11. L 9:-i6. ~~~ 9 de Sl~
lc·mbrn dP t!IO~L a planta dos letTeno-.; IJPcPssarins ao aprovl~i1am'!ll lo das q11edas d'agua cxistenl cs nm J\lamlmealla, com a
ÚI'Ci! tntal de 1'?.:2.?8 hectares, parte nos muuicipios de Angra
dos fii'ÍS c f1c Paraty. no Estado do Hin do Janeiro, o narte no
llllJJiieipio de S. José dn Barreiro, nn Esfaflo ·de 8. Paulo.
Hin do .Janeiro, 1:2 de julhu de JH:!:!. I ot o da Indcpcnüet!L!a c 3 t da Rcpublica.
0

EPI'rACIU P ESSUA.

J. Pires do Rio.
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l>ECftETO N. ! [j. r}(i~

-

J)E J:.?, l.lE .J !JLJJ() DE 1!1~.:!

Hbt•e (/() Jlinislei'ÍO da riuçâo (! Obras ]Jnblicds o CI'Cdilo de~
li. 000 :OOíHl* (de~e.•wt~ mil contos tÜ? réis), sendo réis
í. :!'!13 :000~ (quuii'O mil dnzeutos c vinte c cinco col!tosdr.· rt.iis) em mor.·da r·urrente e 1:.? .775 :OüO$ (doze ma scfNenlos e set,•nfo c dnr:o r·onto>: de 1·r;is) em a.policcs da
cliridu publica rfo vazo,. de 1 :000$ (mn conto de 1'éis) cada
11111a, .ÍIJ.I',"JS de r; % ao anno, J.Htl'a occm'l'er á despC:JO com,
a

IU!f]llisic:li.O

JJra{Jan~·n

do Fsli'ada de FcJ·t·r, de

O Pr'l':'-idenie da. Hept:bliea do~ Eslauo..; Unidos do B·rasii,
dr· r!l·c(mlo cc;r:J a a11tor·iza1:ão eont ida no a ri. 3R da }('i nn~
nwrc '1. HO, d~ :11 d,• dczrn1hro de 1 \1:? I, ~~ tc11do nttvido o 'J'I'ilnrnal de Conta~. na fórma do. art. ~·. § 2•, n. 2, loUra c, do
dr'(Tf'l o legi~lal.ivo 11. :Hl:!, dn 8 ele onl.nbro de 1896, decreta: .

.'\1'1 igo t:ni,~c . .Fiea aherf.o ao 1\Iinist.erio da Viacão c Obras
P11hl i cas n er·edil.u dn I i. 000 :000~ (dPzrsetc mil eonto:-t de
l'l~i:-;). sP.udo L:!'~;-, :000$ (qnaf!'o mil duzentos e vintn ~~ einc()
dn rt~i~l em moPda coiTenlc e 12.775:000$ (doze mil
s1·i l'l'enl.os P Sl'lenl :l n cinrn eonf.os cl(' r·1~i~) em apoliccs da
didua. J)llbliea do Yalot· de 1 :000$ (um conto d~ réis) cada
r, rna . .i ur0s de ri % an anno, para neeorrer ú desveza com a
aequisit:ão da Estrada de Ferro de Bt·agança.
Hio de .Janr.>ir·o, f.~ fle julhn de 1!J2.'!, JOl" da Jndepenu•·neia P 31° da Hcpublica.

l'lllllo-;

EPI'l'Acro PEs8tl.\,
J. Pires do Rio.
llomcro JJaplisla.

JlEf~HET(>

N.

1!>. !">ti:J --llE 13 DE .TULiro nr. i U:22

!!:'solne odquirir a Estrada tJ,.

Fel'.i'O

dade do Rstad1 do Pal'á, ,. dal-a
l.'í'l'llO

de B1·agança,
1'111

dt~ JH'OJH'Í·:~-~

ui'J'eHdonwntu ao fJo-

do dito E'stado.

O Presidente da R('}Hlhlica dos Estados Unidos do Ht·a:::;iJ,,
n;-;amlc· da autori:.r.acão eon~fantn do art. 2". n. VIL d:t lei
11. í. 2:Jo, de>. :31 d1' d0ZI~mhrn de1 tn20, rnvig·or·ada JH'io arf.lt'n :JR da l0i n. -í . .Hn. d(~ :H de dezrmbeo de 192 I. re:-<oi\'O
ndqn i ri L' a Estrada de Frn'•) de Bragança, ele propriedafh~ do
F:-:lado do Par:l. afim de incorporai-a á::; linhas fcdoraes t>. bem
a:-;s1m, dar a dita r·strada "m arrendamento ao (1overno do rt"l:'c•J'i(;c J~:st.aclo, JJa ('.onformidadc das rlausulas que eom co;;;(c
bai\am, assignadas pelo minb:t.rn da Viw;;ão o Obras Publieas.
lüo de Janeiro, 13 de julho de 1922, 101" da Indcpcnucncia
c J 1° da Hepublica.
EPITACIO

PEsstú.

J. Pires elo Rio.

Homero Baptista.

JG
Clausulas a que se refere o decreto n; 15.563 desta data
I

O Go\ PL'Iln VPdPI'al adqu irn a J·~~ll'ada dr• Fr•r·t·o tle Hragança., do )H'upr·ir•dadr• do };sl.ado do l'aní. a qual passa ao
plc11o dmninio da l Tnifin. ;\ Esl rada dP Vr·n·o dr) Bragauça
r:l ('.rmstituida:
I. Pelas linhas r~ ranme~ :ulr'ard r• clescriptos:
a) bitola dl' urn ml'ft•o:
23~~.177,G:J
Linha pr:inci}1al -- Hclr;m a Hragaw:a .....•.•
!),170,2fi
Hel(~nr ao J•~ntronr·anH'ntn (dnplicarla) ....•••
10,529,51
Desvios, 1Tiang1tlns l' linlms auxiliares .••..•
252,88ü,2U
Harnar~ ~-· Vtinga (Cenlral ao l!l.inga) .. ·....••
Pinhcil'o (J•~nl.ruuennw.ul.o a~' Pi11heiru) ..... .
lJe~vio.s, Lt·iangulus, linhas auxiliares, etc .... .

IJ) Hilola de GO cenl.inwlr·n:~:
Harllal de l!!:tl'tlf.lt~a:-;sú ao l'l'al.a ............. .
Pt·ulorlf.{HIIIl'lÜO de B!'aganr.:a a H. CoTJslanL .. .
Desvios, triaugulofl e lirdras auxiliar·r"-: ..••....

1,307,00
15,474,20
1,1.34,75

:_>.0,117,00
H1,175,32
lt ü5,GO
40,1.17,92

c) Bitola'dc 1rn,.15:
Ha11ml dr• fraetiio nHi111al l~L'IIJfiea r·.

·•

.

Dn Hrllf~Yidt>:-; a
• •......•..............•

!1,000,00

H. Pelos odifidos, dcpcmloncias. ofl'icinas, nwü•rial rodanl.r·, r~te., t·on~t:JJJI.t•s do ÍIIYt~IJiar·in r~r·;tallizado n qtw, assil!lladrl pol' ar11lli.ls a~ pari cs, ricar·;·l fazr~nd'' pari e iulegrante
do r·nntraeto.
HL Pt~ln:-: lcrreuos abaixo Jtlt'Jtc.ÍIIJiad'l.'i (H'I'leuceufes á
l.:sl rada:
OJ ·I . G:-;n lwd ares de l.el'!'a~ f'lrl 'lar·iltJ h a;
l1 J lc•rTuno~ d,~saprupriadus e11t Hcll;lll, S. Braz c l\lari-

tulm;

c) terrenos em Bragança;

li) lr•ncnos pal'il a Jll)\'tt c si ar;iln de

:ltllerieauo.

H

No lllCSlllo nr,f.n da aeLflllsH.:ao n GuYer·no FeJcral d<i em
~ r·t·t~lldallwuto ao do Estado do J>ar:i a
rei'Pridn estrada de
fmTo rlr~ Bragan~a, na fúrma dotcmnin;!cla
nas clausulas
udian~c.

ACTO~

DO PODER EXOOt11'1VO

lU

A acquisu;ão é feita pela importancia ajllsfada de n1is

17.000:000$, a qual será paga pelo Go\·erno Federal ao do
Estado do Pará, depoi~ de abert.os os necessarios eredifo:=;
com fundamento no art. 2°, n. VII. da lei n . .'J.230, de :H
de dezembro de 1920, revigorada pelo :JrL 3t) da lr,i n. lt. ~Ho,
de 31 de de:r.cmbro de t 921, sendo fi. 000: 000*, mn moeda
eonente e os rcs~ant.es 12.000:000$ <'1\l doze T1til apoli<·.es da
divida publica do valor nominal dt• 1 :ttOO$, cada urna, juros
de 5 o/o ao anno.
§ J. o O Governo do Estado do Pa.t·á obriga-se a appliear
a somma de 5. 000:000$ do seguinte modo:
a) na acquisição de trilhos e aceessorios iuelttsive ap:parelhos de mudança de vi-a do typo VignolP, e de 25 kgs.,
por metro corrente, para a substituição de 87kls.400 de
linha;
b) na acquisição e assentamento ue !JtJ.noo tlorJIItJJles c
1no. 00(1 tirefonds ou grampos de linha;
c) no a~sentamento, lastro e nivelamento de 87 .IJOO meLros de linha;
d) na acquisição de duas loconwtivas, oito Yagõcs fechados de mercadorias, dous para animae~ e 10 \'agões plataformas de 20 ou mais tonefadas de lo~ação. bo111 cOJIIO na
de dous carros de passageiros de 1~ cla~se, utu de .:!" ela~se
e um mix:Lo;
e) na acquisição de 38 trucks diversos para <·arr·u~ <~ vagües e na de 8-1 pares de rodas com eixo par·a ., lll'~~~~~o maleria!;
f) na a.cquisição de molas, pinos, etc., (~ uc al'f,igos motallicos diversos necessarios á .{>rOHlpta, execJJtão dos n•pa.ros de que precisam às loeomot.Jvas e o maf.erial r·odanf !~ da
estrada;
g) em grandes reparacões exig-idas por utto loeoiuoLiYas;
h) em reparações geraes no material fixo e rodanl e da
c~trada.

§ 2. A referida quantia de 5.000:000$ rit'al':í t'Jil dtlposilo na agencia do Banco do Brasil no Pará, qtlf' dn aeeônlo
eor11 as orâcns do Governo Federal e os eerf i í'il'.adns nxp(~didos
J•t'la ln:;;pectorla Federal das Estrada~. irá fazendo <~nfreg·a ao
novcr·no do Estado das importancias requisitada:'i aVl aqnelle
JinlifP, {t proporção que forem Rendo adquiridos ns makl'iaes
~~ J'('al izada!'i a8 ohras de que trata est.a cla!ls!lla.
§ ~L" O Gnvcrno do E!=\tado do Par{t. p(l1· inl•·r·rrwdin do
Hanco do Brasil, empregará precipuamente no serviço rJa ltlA
<•.d na! divida n producf.o da venda da~ apol i('t'f; n qll•' q~ n~
ft·rc a prcscnl c dausula.
0

O. prazo de arrendamento é de 30 annos, eonlado da daf,R
do registro do contracto, pelo Tribunal de Conta~. pt'a7.o ess~
que poderá. ser prorogado mediante accôrdo entre os dou~ Goyr•,·nos contractantes.
Leia de 1922-VoL ID

18

ACTOS DO PODER EXECtJI'lVO

v
O preco de arrendamento consistirá na contribuição de
50 o/o da renda liquida, cabendo igual importancia, de 50 %,
ao Estado arrendatario.
Paragrapho unico. Ao Governo Federal não caberá · re ...
sponsabilidade 'alguma por qualquer de(icit que se verificar
da exploração da Estrada.,
VI

As tomadas de contas serão feitas semestralmente, pela
fôrma estabelecida nas leis, regulamentos ou instrucções em
vigor. Será applicado processo identico ao adaptado pelas estradas de ferro que gosam de garantia de .inrcts, emquanto nã4J
baixarem 110rmas l't:<pcciuc~ pnra as quo ::;c aeham arrendadati .,

VII
O arrendatario organizarú, segundo modelos fornecidos
pela Inspectoria Federal das Estradas, o inventario das despezas do custeio do cada mer.. quo suhnwtf crá á fiscalizaçã.o
dentro da primeira quinzena do mcz inunediato, acompanhado
de documentos comprobantes devidamente elassificados, pol'
divisão do serviço, e, bem assim, a demonstracão da re.ceita
arrecadada, completamente elucidada pelo quadro completo
da renda das estações •.

VIII

Por semestre ,·encido e dentro dos prjmeiros trinta dias
que se seguirem ao do encerramento da tomada de contas, o
arrendafario recolherá á Dele.gacia Fiscal do Thcsouro em
Belém a contribuif,:ão do arrendamento.

IX
Jlara os cffcitog do arrendamento serüo eonsidorados:
1", como renda bruta:
A Aomma, sem exccpção algu111a, de todas as l'PndaR orrlinaria~, exfraordinarias c evcntua••H, arrecadadas vrlo arrmtdatario c rPfcrentPs :.'i. Pxploração da Estrada.
Pragrapho uni co. Para os effcitos dN;lc nmnero eonsideram-se as rendaR ramo arrrcadadas desde que hajam sido
cmittidoR os bilhetes ou pass{'S de via,janf cs, e tiradas as notas
de cxpedic,:ão das mercadorias c out1·as cla::;~rs de transportes.
:>,", comu desJwzas do eu~ te i o:
a) as relu! iY<H:! ao pessoal c maf«'rin"s dos sPrvicos d1' tra:f';·~o da Esi.J·ada, iuclusivr. a nomlf'rnu.~i'io nrdinaria c~ ••xf.raol'dinal'ia da linha n suas obra~:; ele arte, do:.;; edifieio~ e dP-penflcncias, dos maehinismos e utf'nsilios ou fmTamnnt.oo das officinas e das turmas, c do material de transporte c de trar..;:ão;
b) as proprias de seguros c de a•·ci<Jenlcs (', tamb''i'l, as
de inclcnmizaç.ões provonient.cs de roubos e iuceudio~, C"J ava-
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rias e destruicões quaesquer, quando ficar· provado, a juizo
do Governo Federal, que os damnos são devidos a incuria da
administracão da estrada;
c) as resultantes de ampliacões e alterações em edificios.
ou dependencias, as de prolongamentos de desvios, postos de
embarque de animaes c, om geral, as de obras novas de pequeno custo, quando autorizadas pelo Governo Federal, por.
conta do custeio.
Paragrapho unieo. Serão expressamente excluídos do
custeio os encargos de operacões financeiras que o Esta~o tenha de realizar, embora para attendcr a despezas proprtas da
;Estrada.
3°, COlUU !'Cllda liquiua:
A differcnça entre a renda bt•uta e as despezas de custeio,

2\ugmentadas estas da quota do fiscalização, que figurai·á como
despeza. accossoria do custeio semestral ..

X
Berâo levadas á IC.onta do capital do arrendatario as dos ..
pczas que, devidamente autorizadas pelo Governo Federal, o
mesmo arrendatario fizer com as obras ou acquisições espe'ciam~, inclusive accrescimos de material rodante e que não
oonstem dos enumerados na clausula III, paragrapbo p~i
meiro.

XI
O Govsrno Federal, em casos extraordinarios, de conv&ntencia. nacional, poderá occupar temporariamente a estrada.
Neste caso, pagará ao arrendatario uma idemnizaç.ão
igual a 50 % da renda liquida média dos períodos correspond-entes no quinquennio precedente á occupa.ç,ão, ou dos annns
-anteriores, caso ainda não haja decorrido um quinqucnnio
•OU 8 50 % da renda liquida média dos mezes anteriores, caso
não haja decorrido um anuo.

XII
O contracto poderá ser encampado pelo Governo Federal

.n. partir de 1 de janeiro de 1937. Caberá ao Estado arrenda.tario uma indemnização igual a 25 o/o da renda liquida médi(t

annual. verificada no ultimo quinquminio, multiplicada, pelo
uumero de annos que faltarem para a terminação do arrendamento, comtanto que este producto não seja inferior a 5 %
da renda bruta média do ultimo quinquennio multiplicado
pelo numero de annos que faltarem para terminar o arrendamento, e mais o capital de que trata 8 clausula X, descontada delle a parto amortizada segundo a fórmula
A

= a

(1,06

n~

1)

0,06

Paragt'apho uni co. Fica ~ntendido que esta disposicão
ap.enas EC refere aos t~aeos ordmarin~. o que não excluo o diretto do det:apropriarwo! n-. fúl'ma da legislação em vigor.

XIII
~"'iudo o prazo tic anendamento tornarão para o olcno dominio da União:
a) todos os bens ancndados, de accôrdo con~ o inventario da entrega, lcvando-s~ em conta as alteraco~s c_ ampliações que houv~r~m soffr~do, com as no~as co~sb uccoes, c
ol'3 materiaes adqUiridos, devidamente aut(~uzados,
.
b) 0 material eu1 deposito do almoxanfado~ para os.. diffc~
1·entes misteres do trafego, ~;, <:oncsp~tndentes aH neccHsidades
pelo menos, de um trimestre.

XIV
Conlinuariio Hll vígot· n:t l•~sfJ"ada d1~ l•'cr'l'o dn Br·agniÚ;.a..
as tarifas P. o regulamnnLo dn Lransport(~S actualmente observados, até serem- por out.ru.s Iegalmerlf.c ~;ubstiluido.s.
~ 1. O arrcndaf.ario ohr·iga-se a apresentar
nm plano
geral de revisão das ta ri f as drnLr·n do primeiro trimestre de
sua administração. r
As tarifas serão rcvisfas de f res em f.res anno~. pelo
menos, podendo o t;overno 1-;'edonll Pxigir· essn providencia,
no caso do arn'u.!.latm i o 11ão tornar a si a inieiatava da revisão.
~ 2. Todas as tarifas, quer gmaes, quer' especiaes, ~appro
vadas pelo Governo Féderal, serão affixaflas, ou postas á disposição do publicu, devidamente irnprcssati, em todas as esta<iÕes devendo entrar rm vigor. rlrmr ro dos sessenta dias seguintes á publicação official de sua approvação, sendo o primeiro dia de applicacão annunciado com oito dias de antecedencia, por meio de avisos expostos nas estações e ·PUblicados em jornaes da região servida pela J~strada.
0

0

XV
Pelos preços fixadu-s nas tarifas qtw vigorar·em, o arrendatario será obrigado a transportar com exactidão, cuidado c
pl'esLeza, as mercadorias de q11alquer natureza. os passageiros
e suas bagagens, os animacs domestieos ou outros recebidos a
despacho,' e os valores qne lhe forem r:onfiados.

XVI
1°, o arrend~tario ubriga-se n transpor lar gratuitamente!
a) o pessC?al administrativo on fiscal c objectos transpor-

tados em ser·vtço da Estra<:fa ,., da fiscalização; ·
b ~ as rnaJas do CorreiO .e seus conductores, o pessoal e
ma!.erral dcstmados ao serv1çn das linhas telegraphicas da
TJnrãn P. quaesqner ~ommas de dinhci ro pcl'tenccntes ao Thot3ouro NaciOnal ou do Estado;
c) os colonos immigrantes, assim reconhecidos offieialme'?te. suas bagagens, ferramentas, ntcnsilios e instrumentos.
agrtcoJas;
·

;1

J-'t;.

:-n
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([) as

~emcnte~. OS ndubft~ r.himiCOR e a~ plantas enviadas
por aÚt.oridades federaes, estaduaes e J!lUDicipaes, çu ~or. sociedades agrícolas, para serem gratuitamente distributdas
pelos lavradores, e os animaes reproductores, bem como os
artigos da industria nacional destinados a exposições-feiras,
do interesse publico.
2°, serão transportados com abatimento <le 50 % ~obre os
preços das tarifas:
a) as mnnições de guerra, forças militares e respectivas
hagagrns: qnando ~m ~"rVi(:.o p11blico;
·
l1) os genrros de qnalqner nah1reza, enviados pelo Governo dn União on dos Estados para soccorros publicas, bem
como ns matnrincs destinados a obras publicas de aguas e
~~sgntos. ntt :1. installações hydro-electricas, de applicação
a
qu:'lflltr-r dns indnsfrias --·- ngricnla, mineira e pastoril;
:l", J.odn~ ''8 1nnis trnnsporf,cq. qnnnrlo cqncrdirlos á requi~i~ão do novprnn Frdrral on est:ulnal, terão o abatimento da

1ri %.

Paragl'~ll!ltn unico. Fóra dos casos aqui previstos e dos
Nmslnnfes d0 regulamento do transportes, não será conce(lido f.rnn~port.e gratnito nem reduzido, quer a passageiros,
<{1lCI' a dr.<:pneho::> de Cf113]quer especie.

XVII
O nrrP:nd:Jt.ario. em tndo que respeita ao contracto, fica
:í. fisrr;li~açiin d0 Governo Federal, que a exercerá de
~onformidar.le flnm tt legisJaçJí.o ~ompetente, vor i.ntermedio ~a
Tn~prcforia F0rleral da~ Estradas e de
outro~
fnncionarios
f1U ~ngenheiros qne designar para tal fim.
A t.od0s clle~. para o bom desempenho rlas suM funcções,
o arrPnrla t.ario nroporcionar:í. as facilidades e t.ransportes neceRsarios. a .inizn rlo chefe da fiscalização local. Est.~ terã
forla~ as rP~alins de tr:msnorte qne conherem :í. arlministraç5.o
~np0rior rln psf.rruln.
Pnrngrnpho nnir~o. 'Rm cMo de drscnrrillnmrmfo ou a'rcidonfc nos frPns 011 Pn. linha o arrcnrlaf.nrio rlcv~r:í. flar immedintnm~nfe conhrcimrnto do fneto no engenheiro fiscal da
~eroão interePsada. e· fncilitar-lhe toflos os meios rle transporto ao local. afim dri qui) fi megmo engenheiro fiscal possa
n,iniznr f~as cn1 1 sns que provocaram a occurrencia. mediante
~orpo de dPlicto procedido na linha e no material do trem.
~n.kiio

XVIII
O arrrmlnfario cnncorrerá, annualmente, para a~ despeza~
fisrnlizac;fio. com a quantia de 12:000$, qne será. recolhid&
no 'T'hP.~nnrn Nncional em pref;tações ~emestrnes adeantadas,
no rr~1zn rlP Hl clins, a 1 contar dn inicio de cana seme~tre.

(lA

XTX
0 trafrgo deverá. ser mantido com r~gularidade, de acr·t'ihln rom os hnrarios que vigorarem, n§.o podendo ser inknompiclo total ou parcinJrrumtP, salvo em ~asos do forr;a
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maior, entro os quaes se comprclwndrm nc: paredes de ope-.
rnrios.
. .
. ~
- d tra
Paragrapho unico. yertfiCando-:so a m~_,errupçao . o .. ""
fego por mais de 15 dtas consecutlvufl, sem motivo JUStlfl ...
cado, 0 Governo Federal terá ~ diroit? «l~ dedurar o contJ:acto
caduco, sem dever nenhuma mdemmzn:r,ao ao ar~endatariO,~ o
de rescindil-o imlr-·'•Hlcntemente de mtcrpella~,;ao o_u acça()_
judicial.

XX
Os horarios dos trem~ de passageiros e mixt.o~ ·serão suli...
mettidos á approvação do Governo Federal e1 antes de .entvarem em vigor, affixados nas estações e pubh~ados pela Imprensa com oito dias, pelo menos, de antecedenCia •.
XXI

Sempre que o Governo Federal o e:ng1 r, em circumstancias extraordinarias, o nrrendatario porá ás suas o-vdens todos
os meios de transporte de que dispuzer.
Neste caso, o Governo Federal. si 9 preferir, poderá ap ...
plicar as disposições da clausula XI.

XXII
O arrendatario fica obrigado a conservar com cuidado~
durante todo o tempo do tUrrcndamento, tanto as linhas e
toda a especie de dependencias, que manterá em estado de
preencherem perfeitamente os seus fins, como o material rodante e o das officinas e diversos, sob pena de ser a conservação feita pelo Governo, ~custa do arrendatario.
XXIII

Sempre que o Governo Federal entender, mandará extraordinariamente inspeccionar o estado da linha, suas dependencias e material rodante.
O representante do Governo Federal será acompanhado
pelo do arrendatario e ambos escolherão, desde logo, um
desempatador, decidindo por sorte entre os dous nomeA indicados, um pelo representante do Governo Federal e outro
pelo do arrendatario, caso não clwgtH'm a twcr.rdo. Desta
inspecção Iavrar-se-ha um termo, no qual se eonsignem os
serviços a fazer, para assegurar a boa cunservaç.ií.o das linhas
e a. regularidade do trafego e, outrosim, se consignem os
prazos em que taes Rerviços dev<'m sm· J'ealizados.
O arrendat.ariu fic·a obJ•igado a dar cumprimento ao quA
lhe for detPrminado neste termo, dentro dos prazos estatuídos. Não o fazendo, novos prazos serão marcados pelo Governo Federal; a falta do cumprimento dentro destes ultimas
prazos dará lagar á declaraçAo de caducidade do contracto
nos termos da clausula XX...'\:V.
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XXIV.
Na vigcneia do contracLo, ninguem poderft explorar oulinhas ferreas dentro dB uma zona de dez kilmm~t.ro:.;
para cada lado o na mooma ·dirrr.~ão da P~t.rada a11'endada ..
Tal prohibição não oxeltw o direito dn uma estrada do ferro
nlraveRsar a zona garantida, comtanto quo dfmtro de lia não
receba despachos nem passageiros entre duns lnealidadrs ser\ idaR direetamentn pelas duas estradas.
Paragrapho unico. Fira entendido que n privilegio nã()
nhrangf.' n zona urbana das ~~idades n villa~L~

trA~

XXV
O Governo Fede.ral, observado o disposto na legislação
geral, poderá conceder ramaes on drsvios para nso parti<·.ular, que partam das Pstaçõps ou fle qualquer ponto da
linha arrendada, desde que os interessados SP su.ieit.em ás
medidas de Rl~guranç.a P. outra!'! impostas prlo arrmulatario,
na conformidade das instrucçõr.s qne para o f'ffeito vigorarem.
XXVI
O arrPndatario obriga-se a eumprir as disposições do
regulamento, de 26 de abril dn 18!J7. f', hrm assim. quaesqucr outraR que forem adopf.adas rmra a fiscalização, segurant;a c policia das estradas riP ferro, uma Yf'7. que não eontrariem as clausulas autorizadas por f'Stc decreto (I).

XXVII
O arrcndatario obriga-se a admittir e manter trafego
mutuo dP. passageiros, mercadorias e vehiculos, com todas
as emprezas de viação ferrea e fluvial. a que for applic«vel,
Hendo ns rf'.spect.ivas basH~ e NmdiçõPs pr~viamente approvada..c; pelo Govrrno Federal.
Paragrapho unico. DA ta r R base~ ronstnr{t que n arrP.ndat.ario é obrigado a a.cceitar, romo df't'initJva o sem rPcurRo,
a decisão do Governo Ff'dm·al, sobrA as quest.õos que se suscitarem relativamente ao trafego mutuo e ao percurso do
material de cada estrada dP ferro nas linhas de outra empreza, e, mais, que qualquer accôrdo que celebrarem f'ntre
si as emprezas conf.ractantPs, quanto no trafego mutuo, não
prejudicará o direito do Governo Ff'deral ao exame das
respectivas est ipulacõcs o á Rua modificação, se enten<ter que
são offensivas aos interesses da UniU o.

XXVIII
O nrrendalario obriga-Rn:
1°, a n.prPsnntar, dnntro dn primeiro trimestre cln sua
administração, um projcclo dn quadro de pessoal, com a In( 1) O decreto n. 15.673, de 7 de setembro de 1922, approvou o novo regulam~nto para segurança, policia e trafego
das estradas de ferro.
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bella de seus vencimentos, onde em columnas distinctas fi~
gurnrão o maxirno e o minimo dos vencimentos e salario~
proprios de cada categoria de empregados.
Paragrapho unico. O arrendatario obriga-s~ a ~a~ter o
pessoal existente, emquanto o nw:-:;mo hem Rervn·, a JUIZO do
mesmo arrendatario;
2°, a exhihir :i fisealização, sempre que for preciso, a
,juizo deHI.a, os livros de escr~pta d~ arrendamento e f.odos os
pormenores rlo movimento fmancell'o da estrada;
3°. a prestar prompt.anwnte toda~ a~ informaoõos e ef>.,.
''lay·ceirnentn<::. in"Jm:ivf~ nR ~>.lement.oR estatist.icns, qu_e sobre
o trnfpg·n e em g..•ral, sobre qualrpwr serviço da estrada, formn reclamados pf'fa fiscali7:acã0 ordinaria 011 extraord_inaria,
JHH' pariJ>. do novernn I~"ederal;
1°, a cnf.regal' a 15 de fevereiro de cada anno um relaf,,l'io do anno anterior, acompanhado da estatist.ica de tndof>
O!' d"pnrtament.os rle serviço, st'gnndn os f}Ucstionarios e ou1r·n:. fnrmnlm; em vog-a.

XXIX
Salvo caso de convenio ajustado para arrecadação de im-

Jlüsto~ ou fins semelhantes. fir.n o Estado arr~ndatario ex~
pre~samentr. impedido dr- dar ao pP~f>oal qualquer fnncrão

vxf.ranha no servif'o da estrada.
Parag-rapho \miro. Não podorú o arrcndat:ario, por si,
clu~fr.~ rlf' BC!'Vif.:.o. a~f'nf~~ de csfaeão on interpostas prssoas.
f•:tplerar· indnst.rialnwnle qnalf}llf'L' nroducf.o transportado pela
t•f'trada.
Igual prohibição s~ exfflndf' ao oxm·cicio do commcrc.io
pt,r qualQuer omprcgacfn da ~strnda.

XXX
O arrendatario organizam o prn.iecf.o de um horto flo-

re~tnl, á margem cfa Jinhs para r.ulfnra de eucalyptus e esp~cir.s inrli~r.nas apropriadaf3!, (Jllf' af.tf'ndam :í.s necessidades
futuras de nhastPrirncnt.o rle lenha ~ dormPntes para a estra-

da dando inicio ao e~tabelecimf'Tlto c custeio desse servic,::o, do
acc()rdo com as rondiçõf::~ f}llfl fnrf'rn opportunamrmte ajnst.adas rom o <iOYf'Y·nn Ff'tieral.

XXXI
O arrendafario gosará do oireito de desapropriacão na
f•)rma da legislação f'm vhmr. dos torrenoH o bemfeit.~ria~
zwcm~~arios paJ'n o serviço que tiver de executar, de accôJ'd( 1
lf'fn os projectos approvanoR pPJo Governo Feõeral.

XXXII
OR maf.f'riaeR fln~t.inadoR :í. F,sf.ra(la tie Ferro de Braganc'a
de isen~ão de direito.;;;, na couformidade do disposto
no art. G3 da lei n. ~.230, de 31 de dezembro de 1920.
·
Paragra.pho nnfco. Cessará a isenção, si forem alienados,
a. qual(TtHH' .f,ituJo, ou applirndos ('m obras extranhas ao teor
~r.~·arão
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do conh·acto, sem preceder annuencia do Governo Federal r;
pagamento dos rm;nectivos direitos, quaesqurr qhj~>el.o" impnrtados cnn1 aqnelle favor para a Estrada.
XXXIII

Ficar:'i n arrendatario constituido em móra, ipsn jnre, ~
pnl' isto. ao pagamenf o dos juros de H 'i(, an amW'l,
f-'i não pague, dentr'O de 30 dias das tomadas de contas, o que
fnr devido :'t Fazenda Nacional como pr.eço de arrendantenk•,
nos termos da clausula V, ou si não pagar. dentro dos prim·~iros drz dins dt~ cada semeslrP; as qnotas ti(~ fis(·:diza•.Jt!!
de qne tratr:. a clausula XVIII.
r~ln·iga(lo,

XXXIV

A renda bruta da E.;l.rada responde peln pag:\llwlll o das
rnnt1·ihuif:ões estipuladas no eo11f.rado.
XXXV
O C:ovnrno Frdct'al podrrú deelam.r o ro11frac·.l n radnco,

s0m devnr lt0Jthurna irulemniza1·fw ao aJTnndaf.ar'io. ~~ resein-dil-o de pl«'llO dir·nilo. indPpPnd0nternentn dn irlf.«'I'Jif'llal;ãn 011
acçi:ío jndieial, si, al!;m dm; easos pr·twistos no r•.ortlraeto. não

forem pagos o pre~.:o do Ul'rcnd:unonlo, c a quula dP t'is('.a]iza~-ão, dentro de seis mezcs d!~pois do n:xpirados os pr·azo.-; fixados na clausula XXXIII.
XXXVI

O Estado do Pará outorgará ao engenheiro que exercer
a autoridadP prinr.ipnl dn :vlministl'ação da Esh·ada. tonos os
poderes para representai-o c:omo arrcndal.ario ,innln ao noVI~T·nu e autoridades fedeeaes.
Paragr·apho unico. A nonwaçfín desse Pllg'l'lllt(•ir·n S(mí.
prceedida dn cntcndimf•nl o n acntn·do com o Mini si (•r·in da Via.
r:ft.o c Obras Puhlicas.

XXXVII
O Rslndo arrcndafario fica expeessamenl~ impedido riP
h'ansferir a outrem as rcRponsahilidades do c\onlrw·.fo, soh
pena do caducidade do mesmo, nos tennos da ~~la rJslrla X XXV.

xxxvrn
O Esl.ado do Par:í. comprovará ao Govet'no Federal que a
Estrada de Ferro de Bragança, definida na conl'ol'midadc da.
eiausnla T sn acha l Í\Te e desernharaçada de onus provenienl.es de hypofJwcas, ou de quaesque1· outros encargos financeiros, afim de qur.~, pela impor'tancia estabeleeida na ('.lau•mla
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III, a passagem da mesma estrada ft propriedade da União
seja feita de modo absoluto e sem rcstricção de espeeie at ..
guma.,

XXXIX
No caso de desaccôrdo cntr" o Governo Federal· e o Es ....
f.ado do Pará, a respeito da int.nlligoncia rlo contracto, serão
nomeados dous arbitras para decidirP.m na especie. Havendo
chvergencia entre elles, a questão ser(~ submettida a um ter . .
r-oiro arbit.ro desempntador .,

xr.;
As duvidas ou qnesf.õcs ~mscitada~ <'nf.rc a União e o arr<mdatario, ou entre este e particulares ou mnprezas, n. rt~s
peito de objectos que entendam com o arrtmdamPnto ou a construcção, serão resolvidas de accôrdo com a legislação federal.
Rio de Janeiro, 13 de Julho dn 192.:.~ ......... J. I' ires do Rio.

DECRRTO N. Hi. õfl-~ -

nr. 1:l nr Jtruro

m~

i

9~2

Jippt•ova a planta dos tm'renos indi.~pensavei.~ â.~ installaçõeS,
e execução· das obra.'<: pa1'a ap1·ovritamento da força lL11d1·aulica das cachoeiras do 1·io Parahyba, no logat• denominado « Ilh.a dos Pombos», de que é concessionario
Frederick Albion Huntress, e desaprop'ria o.~ ter1'enos e
bem{('iforias cnmprehend;do,r; na mr.11ma JJlanta.
O Presidente da !fl'epublira dos Rstados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu Frederiek Albiou lluntress, que
~ concP-'l~ionario, nos f.PrmoA do decr~to n. 1r.. 402, do 17 de
marco do eorrent.e anno, doA favores constantes do d('creto
n. 5. tH6, do 22 de agosto de 1905, para o aoroveitamfmto industrial da forca hydraulica das cachoeiras existentes no rio
Parahyha, no Jogar denominacfo «<lha (los Pombos»; e tendo
~m vi;-;f,a o disposto no art.. 1" P. aliJH'a ~ .. do art.. 2", do citado
rtflr.reto n. ;, AH6, decreta:
Arf. '1.° Fir.a approvada a planta, que com este baixa rub~·ir.ada prlo direr.tor geral de ExpedirntA da Secretaria d~
:estado da Viac;.ão ~ Obras Publicas, dos terrenos indispensavP-is ác;; installações c execução das obras project.adas <'...onforme ~planos approvados pelo decreto n. t5.464, de 2 de maio
dn corrPnte anno, para o aprovPitamento da forca hydraulica
das r.nchoeiras Pxistcnte8. no rio Parahyba, no logar denominado «<lha dos Pombos», de que A conceRsionario Frederick
Albion Huntrf's8 em virtude do derrrto n. 15. 40~, de 17 dA
març(' J'roximo pasF-ado.
Art. 2. Os terrenos e bemfeitorias comprehondidos na
plant.a ora approvada fir.am desaprO>priados, .na conformidade
do disposto no art. 1o do decreto n. 5. 646, de 22 de agosto de
0
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1905, r. de aecô~do com o art.. 590, § 2", n. HI, (lo Codigd
Civil f! art. so do rrgulamento approvadp_ pelo decretQ nu ..
mero 4. 956, de 9 de setembro de 1903.
Rin de Janeiro, 13 de julho de 1922, ·101., da Indepen-.
tlr.nr.in e 3·i.f) da ne~ublica.
.
EPITÁCIO

'1.

DECRETO N. 15. 565 -

DE i

9 DE

l'_ir~.c:

PEseôt\..

do Rio,

JULHO DE 192~

l'ttblica a denuncia, por parte de Hondu1•as, da Convenção so-o~
bre Mag·cas de Pabrira e de Commc1·dn, aRsignada rm Bue'UO!i

Airrs em 1910

O President~ da R(llpuhlica dos Estados Unido9 rlo Brasil
faz publica a denuncia, por parte do Governo da Repuhlico. de
Honduras, da Convenção sobre Mar-em~ do Fabrica e de Commercio, assignada rm Buenos Aires a 20 de Agosto de 1910,
por occasião da Quarta Conferencia Internacional Americana,
conforme commu111icou ao MiniHferio das Relaç.c)eq Exteriores
o Governo Argentino, por Nota de 9 de Maio ultimo, enja tra•lucçãn official acompanha o prPsente decrP,t.o.
Rio de .Taneiro, 19 do .Tulha do 1922, 101° da Jndepe-n..
deneia. o 34° da JltJpuhlica.
EPITACIO

PEssô,(.

J. AI. de Azevedo ftlarques.

TRADUCC!O
Republica Argentina.
l\finisterio dn!i Relações RxtPriores e Culto.
BnPnoq Airos, O d~ Maio dP. 1!l2?.

Senhor Ministro,
Tenho a honra de levar ao oonhecimento d~ Vosr~a Bxrelltmcia que o Govmno de Honduraq se dirigiu a cRte Mini~
tPrio, por m~io da DfJt.a qno t.ransmitto, Pm cópia legalizada,
f'11mmunicando que nã() convém áquelle Governo conf.inunr
como parte da ConvPncão sobre :Marcas df! Fabrica e 'dp Commercio, sanceic.nada na rv• Conferencia Intrrnacionnl Amt•ricana, reunida 'n~sta Capital Pm 1910, razão pela qunl a denuncia. formahiiente.
Em consequenciu e de accôrdo eom o estipulado no artlgG XLX da mencionada Convençl\o1 trensmitto esse aclo a

\'11-:~:n Excellfmr.ia,
l :o\·,~rno,
Apron~ilo P~(a

rara nnfifiradín r conhecimento do

~~~n

r,ppnrhmidarlt' para offer·eeN a Voss:t .Ex-·

r·t·!iP<wia as .<:;f'''.'ll'a'lf~:,~; da 11tÍrll1:• r;mi~; di~Unefa cou~iderad!•L

-

H. l)ur.urJ·ertou. ..
A R. Ex. n S('nlrnr· ~li11i Ir·,, d:''' Hrlac~f,p~ Exteriore~ da
HPpnltlir'fl <lo Hra~il.
TH A D!TCC.\0
~tiTI'f:lr'ia

da:.;

H•'l:H:ií··~; . }i::\!r•rif,:·e:;

(ln Rnpnhlíca dr Hnn-

rln r•;J :- .
'T'I'~rrwi;r•))p:l.

1/'

f]p

Fr'vprr•iro rfp Hl22

Sf'Jl]JOJ' ~fiiiÍS! r:;J,

Ik couformiuadr com o art. 19 da Convenção sobre M~.r.•
(~ de Commercio. suhseripta pelos Delegadns á
Qmn·ta Conferencia :Internacional Americana na cidade de
Htwnos Aires. a 2G de Agost.o de 1 !11 O. tenho a honra de ~om
umnicar a Vossa E:xecllencin qnr\ nfío convindo ao Onvern:1
dn Honcturas continuar como pari~ da dHa Cnnven~fifl, Sp, v,"i
n,. rnso de a drnrmcinr por meio da prcsentA.
nogando a Vnssn RxccllPncia que Re sirva dn notifirar
P~fa flmmncia ans f~nvcrn0~ i rt!Pl'f'SS::trlos. é-me grato ap!'Ovri ..
f.ar a npporlnnidade l'arn )hc rcifrt·:w n~ segurança~ dn minlla
mais nUa e ctisfincla r.fm~idrra~fín. --· A. n. Reina (h).
A ~- Ex. o ~~·?nlwr Minic;frn dn.c; Hcln~õrs ExfPrint'r'i da
Jlf'ymblir~a. ..Argenf.i na.
Bnenos Aires.
F.' rópia lasc:ig-natnra illP.!!'ivpn ....-- Chefe da Divisfin Pllca::: de Fabrica

1Hicn.

nFCRETO N. 1!). 5fi6. --

DF. ·f 9 nR .TULHO DE

Hl22

Abre ao ;t/inislerio da .Justiça e Ne(!oC'ios lnterior·es, o credito
e.~JJPf'inl de -1:900$, rmro. rí nisfa da. correcç,;o C·onstante
do deerefo lt·(ris7at i?.•o n. J. f$52, desta data

O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Brasil,
tendo em vista a correccão. feita pelo decreto legislativo numero 4. 552, de ho.fn datado, ao dccretn n. ·L lt13, de 26 de
dezembro clr 1921. c a qu~ ~c refere o decreto n. 15. 1'97, da
mesma data. resolve abrir ao Ministerio da .Tnstica e Negocios Int.eriorPR o credito cte 4:200$. ouro, para pagamento do
premio. a D. Carmen rle ;Andrartc Bt·nga. laurearta no concurso de 1921, no Instituto Nacional dP 1\fn~ica.
Rio flp Janeiro, 19 de jnll10 dP .-19'?2. :101° da Indepen~Pnria " :H" rla Rcpnhl ira.
EPITACIO PESSOA.

Jnnf]uirn Ferreira Chaves.
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DECRETO N. 15.567- DE 19 DE JULHO DE 1924

A úi·c ao Ministc1'io das Bclu.ções E:Dlerio'i'CS o crcditu espccil..d ·
de 32:793$8.90, papel, e ae 11 5 ~ 100-0-0, ou }[j :333$334,
ouro, para indenmizar o Got.,'erno da ltu.lia do acci{.lentt!'
sofflridu pelo t..'tiJJur ;\Uunta nu porto tio Jlio tlt! Janeiro

O PresiJcut.e da Hevuhlioa tlus Eslado:-: ll11idos o,, Brasil,
11sar1ilt• da ·;tllforiza~:iül cunslmtte do artigo llltico do decreto
legislaf.ivo 11. 1.550, de J:: de julho de 1!1:!::!, deercLa:
Arl.. 1." Fica aLe r Lo ao Mi11isLerio das Helações Exlerinres
' el'ediLu especial de 3::: :'7935i890, pa1Jel, e de J.: 5.100-0-0, ou
'!:5 :333$334, ouro, para indemnizar o Governo da Italia, do
accidcnte soffrido no porto do Rio de Janeiro, em agosto de
19Ü1, pelo vapor Atlanta, pertencente ao mesmo Governo.
Ar L. 2." .H.evogam-se as disposições em contl'ario. ·
Hio de Janeiro, 19 de julho de 1922, 'iüi" da Independeneia e 34" da Hepublica.
·
EPITAl.!IO P E8SÕA.
Azcvedr, li/arques.

j)J~Cili~'J'()

N. H:í.5G8-

Lll<: :).() J)JG .IULIIO llE

1~)2~!

.TJ·un'.fcrc ú. Brasilitm llydro Elect1·ic Componv. Lim.ited, a
cunccssão dada a F1·edcrick Albion Hnnt1·ess dos favore~
~~oJ/.slautcs dn· decreto n. 5 .646, de 22 de agosto de 1905,
'}lfll'a o am·oveitanúmto industrial da fm·ça hydrawlica das
t~achoei'ms existentes no rio Pu.rahyba, no lugar denowiuado «ilha dos Pombos>

() JlrcsideJll.f'i da Hopuhlica dos Estado·; Unidos do Bl'asil,
af.lendnndo ao que rcqu~~rr'r·am Fredericl\ Albitm H11ntress,
eoncossioJ1ario, nos Lermos do deereto n. 15. 402, d(~ 17 de
mar(;o do correJüe anno, dos favores constantes do deereto
n. 5. 6·16, d0. 22 do. agosto do 1905, para o aproveitamento industrial da força hydraulica das cachoeira" existentes no nr;
Jlaraltyba, no Jogar deninninado dlha dos Pombos», e a Br&··
siJian Hydr,, l<~lf'el.rie Company, Liutitcd. sociedade anonym•
I'S(.r.a.ngeirn, a11f.oi·izarh a funf~cionar 110 Brasil pelo decreLú
n. 15.173, df~ 10 de maio do corrente anno, decreta:
Artigo Illlico. Fi(·a transferida á Brasilian Hydro Elcctric
Company, LirnHed, a concessão dada a Fr~derick Albion Hunl.rf~ss peln d(•r·rpJo 11. J fJ. 1,0?., de f7 d~~ março do corrente anno,
dos favores constanh's do decreto n. 5.6·16, de 22 de agosto
d_o 1!105, parn. 0 aprn,:oitanwnto ir~dustrial da forç.a hydraulu~a das caehnmms flXJstciÜP'5 no l'IO Parahyba. no Jogar denominndn <dlh:r dos Pomhns». na conformidadf' rln Lermo dn conlr·arLo ·rln 2f> dP abri I proxim.o

pa~sado.

Hio de .JanC'iro, 20 de julho do 1!>22, J01°
dencia e 34" da Hepublica.

da

fndepen-

EPITACIO PRSSÔA.

J. Pires do Rio.
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DECRETO N. f5.569- DB 22 DE JULHO DE !922

Altera a denominação da Exposição Nacional Comrmemorativa do Ccntenario da lndepcndcncia c dd outras providencia~
O 11 1'(\~idcute. da Hopunliea dos E:itatlos Unidos do Brasil.,
da autorjzacã.6 constante do art.. 1. do deorêto legitjlaUvo n. ·L 175, de H de novembro de 1H~O, decreta;
Art. L o A Exposicão Commemol'ativa do Centena.rio da
Independencia do Brn~il, a realizar-se nesta Capital~ de 7 d1~
"Retembr·o proximo o ~i de mar~o dn Hl2a, passa a denominar-se «Exposição 'lutrrnacional do Ceutenario da Indepetldenoia - Rio <lc Janeiro», tOomprohendendo, BOb e~sa dénorninaçã.o, a. parte nacional a que se refere o n. 2 do dispositivo
acima. eitado e a. soccão estrangeira.
Art.. 2. u A organização do c.crtamen será. supcrintondida
por um delegado geral, que agirá dn accôrdo e sob a direc~ão
da. Commissão Exeeutiva da CommemoraQríu do Ccntenario da
Indopomhmcia.
Art. 3. o A Commissão Executiva. adoptará as providen..
cias que entender necessarias no sentido do harmonizar, tanto
quanto possível, os regulamentos dos differentes serviços da
Exposição com as convenções internacionacs em vigor.
Art. 4. o Hevogam-se as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de julhn de ·1922, 1()1 o da Independeu..
'H~andu

0

Dia e 31° qa Rcpublica.,

EPITAClO PES8ÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

bJDCitETO N. 15. t;'/0 -

Desap1·opria, por
ns. 16, 64, 88
Ale::catu!rina.,
u installação

DE

22 lJE J ULllO DE 1922

utilidade pttblica, os 1n·edios e os ten•enos
c 90 da rua Paula Rarnos, e ·278 da rua Santa
cumprehendidos nos planos approvados para
do Orphanato Osr·1·io

O Presidenl!' da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da attribuicão que lhe confere o decreto nu9 de setembro de '1903, expedido em virtude,
eoneedida: pelo n. f.02J. do ~6 de agosto do
mosmo anm1, r do ~}ouformidade f'0m o art. 590, ~ 2", do Codigo Civil, df::~apropriar, por utilidade }JUblica, o~ predios e
terrtnos n~. 16. G·í, 88 c PO da rua Paula. Ramos, e 278 da rua
Salnta L\.lcxwH.lrina, oom()rchendidos nos planos lapprovarloH
}Jelo de~rcto n. 15.G7t, df~ ·~2 de .]ull1o de '1922. para o. inRt.allaçlio do Orphanato Ooorio, crcado pelo tlecrcLo n. 14.856, <la
1 fi(\ junho de 1921.
Ili o de Janeiro, 22 do julho de 19~2. 10 I o tia Independencia
t 3 P da Rrpublica.
.
re~olvo, no LH!O
mero .~ .95G .. de
da autoriznt~iio

EP1TACIO

P.EBBÔA.

Joaquim Ferreira Clr..aves.
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DECitETO N •. f5.511 ~DE 2~ DB JULHO DE 1U23
Approva os 1Jlanos do 111'0.iecto neccssario á installot;ão do

Orpha11ato 0.1rnrin

·

O Pre~idúnte da Republiea. tio~ Estado::; Uniun~~ (hl Brasil.
nttendendo ao •que expnz o Pnt 1'\•llall) .de 1\lcnorc:; o oonsidc-

,j necr~sario int~f allar o Orphanat.o Osorio, estabedestina1lt~ tlxclnsivamcntc a prestar assistcncia. á!i
filhas urrhiis dn rnilitar'PS ~le terra o mar, ereado 1pelo dccretr:J
11. t L 8Gü, dP I do junho du HI~J, tlerrcta:
·
·

rando que

lecimento

,\rtigo utliel•. Ficam apprm ados, do accôrdo rom os d(•·""
t·.umcntn!.i qu" •.·om "Hto baixam, rubricados polo dLrecLor ge.

r ai da Cont.abi Iidatln da Secretaria de Estado da .Tustica o
Ncgneios Intrrinrc~. (1 para. ns effcifos·do disposto no art. 8"'
rlu rogulamrnto approvaoo l•Pin detw~to n. ·L U56, de 9 de sefembrn do JUO~l. os planos n plaut.aH dn pn•jceto nccessario á
in~l allac;ãu

do referido nrphunato •
.Rio do Jatwirn, ~2 de julho llc 1H!.':?, 1n lo da lntlcpcnden:..
ela o J4<~ da '!\(•publica.
EPITACIU PE6SÚA .,

.low,uim Ferreira Chuvas ..,
•

UECRBTO N.

sf

15.5'7~- :1)1!

2'2 {)E JtJLHO

HE

HY.!-:?.

Collccde ;a.ufo1'i::.!n~·ão JHU'o. (ttncclottO.I 4 na Retmbtico. ·ti Cont-~
1JO.nhia <<'l'he Yorltshire Insnra.nce Company, Lintitcd»,
co1n sédc 1w cidade llé Yorlr, InolatcJTa

O PrcsiJento da Hr.rmblira dos Estados Unidos do Bra~il,
at.lendendo an que requereu a «'l'hc Yorks1hirf) lnsuranca Gompany Limitcd», resolve conceder-lhe autorização pal'a fu.nccionar na nepublica sob as seguintes cnndiçf~es:
I

A comprmhia sómento nperar.i
ma;rit.imos '' fcrrcstr{'s em todas ns

::;ivc

~r-guro:;

Plll se-guros r reseguro~
S\l:lS modalidadcR, inelu-

de automoYri.", gado em pé c outros animacs.
lJ

SPu rapif al paro. oporaf:.Uf's no paiz :::erá de mil contos de
réis ( 1.0()0 :000$). mr•f'da l•rasil('ira, o qual ser1á: realizado nos
termos do art. 4'7, § 1", do i.lecrcto n. ·i3 i, de ·í de junho de
18~H.

AC'I'OS DO flOIJ Im EX EClfl'lVO

Ill
A conJpanhia fará no Thesouro Nacional o deposito de duzenlo!-3 contos d1~ n~is, de aceürdo eon1 o art. 31, do rcgulaIllento que baixou 1Wn1 o decrdo n. 1 'c. 59:1, de :11 clQ dezem ..
bt·o de 1920.

IV
Fi1·.aP:'t sujrila a lodag as· l0is o rcgulantcnloili 11ue vigoriU \i e rem a vigora L' sobr1~ 1, 11hjecl o de ~NJ
rwgocin.

rurern

v
rConstituirá, aHm1 da reserva :In qnc trata o art. 49 do
reg-ulainento n. 1. 5\M, Ullla outra dn providencia. que será
formada com a qunla de 10 o/o, elos lucros Jiquidos de suas
opera~ões no paiz, apurados nos balanços, af.é aLtingir um
terço de capit<ll del'larado, e, dahi em deante, por 5 o/o.
Hio de .Janeiro, 22 de juliJo de J922, 10<t" da Infõiepen ...
dcneia c :li~o da fiepublica.
Er>JTACin P gssôA.
Tlr>nu~ro

IW!CflF,TO N. 15.!>7~l -

nE

Bnplisla.

22 DE ·' ur.no nrr. i 92-!

Mndificn, n.s condiçõ~s 7• e 9"- annc.-ras ao dec1'efo n. 15.192, de
2.f. de dezembro de 1921
O P1'.f~f'!id1\ll te da Hnpuhl ica. rins F.sf.ndm; Unidos do Br·asil.
usando da nntor·izar:üo conslantn do art. 2°, n. XI, da lei numm·o ·L ·110. rle 31 de dezembro de Hl21, attendendo ao qu::

rcQuPreu a A11 A me rica -Cables Incorporated e ás informa-

çõPs prl'st.nr!as pela Repartição Geral dos Telegraphos,

-de-

creia:
Artigo uni co. Ficnm modificadas. na fórma abaixo, as
condições 'in e ~" annoxas ao dP:creto n. 15.192, de 24 de de:r.embro do -1921. que autorizou n. Ali America CaDJ.es lncorporated a construir, manter e trafeg-ar linhas telegraphicas
terrestres entre as cidades de S. Paulo e Santos:
7"' - A tarifa para a correspondenciâ trocada com São
Paulo será a que vigorar em Santos;
9"' - A companhia continuará a entregar á Reparti~ão
Geral dos Telegraphos a taxa terminal por palavra que paga
actualmente ou a que vier a ser estabelecida em lei. sobre o
serviço internacional trocado com a sua estação em S. Paulo;
tmas. em se tratando de correspondencia cuJa taxa, a partir
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da estação da concessiouaria em Sanlos, 1::;cja inferior á cobrada pelo Tclegrapho Nacional, a taxa terminal soffrerá
roduccão correspondente, de accôrrlo com o disposto no artigo ~o, n. XI, da lei u. 4. 440, de 31 de dezembro de ·1921.·
llio do Janeiro, 22 de julho de ~1922, 101° da Independeu..

cia c

~H')

da Republica.
EPITACIO PE8SÓÁ.

J. Pi1·es P,o.

DEfJRETO N. 1G.J7í

--DI!!

:22

Rio~

DE JULHO DE 19;2.2

,\J))H'tH~a. n t;J'~~ameulo, na imrwrtancin. de frs. 9.540,00 (n_nvc
·mil quinhentos c qum·cnta {mncos) e 28:648$4WJ (vmtc

c oito conlo.r;; scisccntes e qu.a1'cnta e oito rnil qllatrot:entos c seis réis), em suústitu.ição do que {oi ap1·e,~;en
tar!o com o 1J1'rl.iccto das obi·as de ampliação da parada.
·<<8occo1'1'0~, na linha, de Alagoinhos a J>1•o.p1'id, c de que
t~·ata o decreto n. H.8.f2, de 31 de maio de ·1921
O Pre:::;idente oa Tiepubliea dos Estados Unido~ do Brasil,
aLtendendn :w ·que requereu a Companhia Ferro-Viaria .E'sf,o
Brasileiro -e do accôrdo com o que propoZl a ,fn:-::pcctoria Federal dr~s Jijstrada:-::, decr-eta:
Art. 1.° Fira approvado n cJr(;amento ..q.uc com r::;! o baixa
I ulJrirado pelo dircrtnr geral do Rx:pe·dienLe na Srcrrl ar ia de
Estado da Viação e Obras Publiras, nas in1portant'ias fie frs ..
!1. ~HO,OO (nove mil r1nin hPnl.os n :quaJ·pn[ a frc.lnl'os) o
:!8:fi·'l18$!,0lj (vin[!) n oifn nnnlns seise('nlos P qnat'('nla ·P oito
mil qnat.rcJecnlos e seis réis), em subslillli(~ii.n do dn qun tr·ata
o d·ecrcto n. i-1.8!!:?, dl} 31 de maio df' l!1:Jl, referrnt!~s ás
ohras de ampliação la parada «Soccorro~, situada no kiJo ..
metro 319+'117"', da linha de Alagoinhas a Propriá.
Art. 3. Df' conformidade com :a clausula 20, § 1°, alínea
b, do r~ontracto de 3 de abril de 1920, celebrado com a. rcqucrmtl.e ern virtude do {lecr~ln n. 1\.06R, rir 1H ~lc fevereiro do
mPsmn atl!lO, as dcspczas ~lLW se fizerem ,com a rnesma obra
alô ao maximn computado na fórnm do ar·tigo s·Pguinte dB~
verão ser repaetida.':i ao meio, sendo uma 1ovada à conta rlc
capital o a outra á conta p.sperial de «obras novas ~~. melhoramentos», a que se r~fcre a mencionada dausula :20.
. Art. ;J.o Da metade em moeda nacional levada a e:-;(a ulLtma conta, .jove ser descontada a importancia de 8:35$ (oitocentos e ~int_e e cinco mil réis), correspondente á metade d'-l
valor attrtbmdo a onze toneladas Lle trilhos velhos furnceidos
pelo Governo á requerente.
Rio do Janeiro, :?~ de julht:l de 192~. 10 P da Indcpen ...
ucncia c Jj., da RElpUblic.a.
EPrrAcro PEssôA.
J. Pires do ltio.
1

0
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Approva o prv.iccto e respectivo or(:arncuto, uh importaucia
de 10:197$556 (dez contos cento c noventa c sete mil quinhentos e •·inr~or:nta ~~ seis J'(Jis). prn·a a l:on.";lnt.crãu de
·um. pontilhão no ram.al de Caldas. de concessão da Com.-JWnhia. Mo!II/Ollfl de li.'sfro,dos tft• Fcrl'o c tVOVC!lação
O Presidenf o da Hepubl~i•~a dos Estados I J nidus do Brasil,
fJilP, requereu a Companhia l\1ugyuna de F:st.radas de F'Prt·o I! Navngação. rnJI<'ns~ional'ia do ramal dP
(~al.das. n d,. ar<:<'lrdn rom ,, flllf' propoz a _Tnspecf.oeia Federal
dns E'1tradns, d'~rr·nl a:
Arf.. j. Para a ('.()IJSI.t·uc<:ão dP ll!ll ponl illtfín no kiloftii'IJ'II IG.'!tL'
dn l':trn:tl d" Cald:t~ fi<'i1111 appt·nvarlos o projeeto ~~ or«,;amcnto ,.,~spPr:l.i\O, n:1 i111portaneia dfl In: 197$55ü
(dez contos. cenln e noventa (' ~·rtP mi! qninltf'ntns e cincocnta r ~eiR r1~i~), apJ'Psent.r~dos pela l'f'fJ\If't'rnl<·. os quaf's com
,,~, •· ha ixrnn. ''llhl'i!~ados pf'ln di rf't'l o,·
g-eral rln Expediente
da Secretaria de Estado rla Via~~ão f' Ohraf'; Puhli·ca~.
A !'f.. 2. o A desp('za qun for d•~vid:u~t<•ntP apurada en1 tomada de contas regular. aht~ ao maximo do <ll'<:amnnto ora
approvado. será levada á conta de capital.
Arf. 3." ;Fica marcado, parn a ·ronclusiio nas respr,cf.ivas
ohras, o prazo rlr> 2 (dons) rnnzns, •·onf.arlo da data em que á
c•otnp:mhia for· dado conher~irnrnLo drstf' rlecrP-tn.
Rio de Janeiro, 22 de julho de i U22, 1 Oi o na Tndependencia c 34° da Republ ica.
att.~ndrndo ao

n

EPITACIO

PEBSÔA .

J. Pires do Rio.

DJ~\CHETO

N. 15. 57() ·- -

))E ?,;)

f)F.

,TTJJ.HO DF.

1922

Ap1H'o·ca, em caractm· proviso1·io, o orçamento, na importancia de 1.210:93~$2t>7 (mil dtt:,("ntos r de-:, contos novecen-·
tos e trinta c quatro Útil duzentos c cincoenta r sete réis),
de 56 guindastes-pontes electricos P autoriza a sua insfallação em diversos armazem ifltl'?'tuM do po'rto de
Satzfo~.

O PrcsidentP da Hepublica dos Estados Unido~ do Brasil, attendendo ao que requereu a Companhia Docas de Santns ~ de accôrdo com as informacões presta.das pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, dccret.a:
Artigo unico. Fi•· a approvado. em caracter provisorio, o
orçamen(o aprcsf'ntado peJa Companhia Docns rlc Santos, o
qnal com este haixa. rubricado pelo dirP<'fot· geral de Expcrlient.P da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
na importancia fie 1.210:934$257 (mil duzentos' e dez contos
Jlovecentos e trinta e quatro mil duzentos e cincoenta e sete

jj

reJSJ, .de Gü guindastes-pontes elcetricos, as:-;im currw autorizada a. sua inslalla•~ão no~ armazens internos ns. J a t:!, 'i 4, 15,
.i..'tj ·c ~~ úo }Jorto (.le ~anlos, de~ conc•~ssão da rcqut:reuLe.
Paragrapllo uni co. Fica a mencionada COHl!Janllia obrip,aua a foi·nccer opportunamentc as faetul'as c o prc•;o exacto
da mão de obra, para. então, ser calculada a despcza real
feil a com a aequisH.iio ~~ installação do referiào mater·ial .
11 in de .Janeiro, ~5 de ,julho "'' HJ'22, HH" da lrulcpendt>ueia ~~ 3·1° da Hepubliea.
J. Pires do /li.o.

I>ECHI<:TO N. IS.577

---DE

2:,

111•; ,JIJLIIP In;

1!1:2;!.

Jl'uf(ltiza a 1'entmcia de dü·eitos de pre(t!l'enrio 1111 e:r.clu,sividude que The 1Vestc1·n TelC01'a1Jh Cum.pa1111. T.imi'fl'rl, possa

te1· no Brasil
ú Presidente da Hepublica dos J~stados I· 11idos do Bra-

sil, attcndendo ao que

rcqtH~rcu

The

\\'•~sf.cl'n

Tcl•·gmp·lr Com-

JWny. I... imited, dcereta:

Artigo unico. Fica Til r~ \Vestern Telegr·aJIIr Co11rpany. Limited, autorizada a ren11nciar em favor de cornpanhias amerit~anà5 e britannicas os direitos de pl'eferem·ia 1111 "'elusividade que possa ter no B!'asil. nos ternrn~ da rt·~olllt,·;lo apreSf•tltarla eorn o seu requel'imento de 7 dP ft·\ ITf'ir·o do corrente anno.
Il.io de Janeiro, 25 de ,julho de l!l;l.:!. 1(li" da lmlependr>Tlf'ia e 34° da Republica.
EPrrAt:lü Pr~ssôA.

J. Pirrs do llio.

DEOHE'J'O N. 15. 57R --

DE

26

DE .H.Hdlfl IH:

.1

~':!:!

A )J1n·ova o h·acado da va1·iante de São .Tos,; t/ IIS (;o I/I }J(J.~, '110
1·am.a1 de -Siio Paulo da Est1·ada d'~ l•',•t·ro f!•'llll'a.l do
ÍJ1'asil

O Pl'eRidcn t.e dn Tlnpnhli!~a rlnR Ji3~t.ados lJuidn~ dn Brasil.
attendendn ao quo propor. a riirePtoria ria Eo;;tr:Hia de F'crrn
Central do Rr·asil. decr·Rta:
.'\ rtigo 1111 icn. Fica approvado o traçado da val'iante de
:-;ão Jo:-;{• do~ Uarnpos, da estaca O á estaca 3Gü, comprehenuida ~~n!re o:-; J,ilorue!ros 386.860 e 392.3'27, do ramal de São
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J'aulo da Esf.ratla llt~ Forro Central dn Brasil, de ,accôrdo com
as plantas que com este baixam rubricadas pelo diredor geral
do Ji~XllCdicnt.c da Secretaria de Estado da Viação c Obras Publicas.
Rio tle Janoirn, 2G do julho ele 1!12-.'2, lOl'J {la lndopemleu ..
cia c 34° da ncpublic.a.
EP11'AC!O PESSth •

.1,.,

DECRETO !'I. 1ri. ~7n -

DE ~G

IJ'ircs elo llio.

og

JULHo n~ 19~~

·Publica a. adhesãu tia 'Argentina ás Cmi.vcnçúcs tltj '}JruxeUu~·
•.,obre Direito ,Maritimo
O Presidente da Bcpuhlica dn~ E~lados Unidos tlo Brasil
.ruz JIIJbl iea ~1 mlhesão úa Ht~ptJIJl iea An.;·nnl.ina á Convcnç~o
JIIL~·rnad<Htal para a m1ificação d•• <·e.rtas regras em mah'rJa.
·Lit' aiJall'oameul.o n ·á Cenvenção intPnmeional lJUl'H a unirica(,;ão de {'ertas regra<::. em maler'ia. do assisfew~ia ~~ de salvaJlll'll l.o mai'Ítimos. :usiFnadas em Bl'nxclla:-; a 2~{ de Setembro
de 1 HlO, - eonfr.írmn écnnnunicnu :'t EmlJajxada du Bra~il em
J~ruxellt~,s n l\lini~;lt~ri~t dos Nrg•:t•in:.; E~tr:wgeiros da Bel.g·ica,
por NuLa. di~ 1G dr, Março ultimo, cu.iu 1rallue~,;ãrJ Hfficial aoompanlm o prrsrnlc decreto.
flio de Jnnciro, 26 de julho de 19~.2. 101'' da lndcpcndencia
c :H'· da. Hf:publica.
.EIJITACIO IPESSÔA,.

.tizcccdo Jlarqucs.

TRADUCÇ.\0

Minisfl'rio dos Ncgttcios Estrangeiros -

Mar~,;o de i92:?.

Druxellas, t5 de

Senhor Embaixador,
'l'enho a honra d(' levar ;w c-onheeimento de Vossa Excellencia que, segundo cv.mmunicac;ào do Sr. Ministro da Re-

J:OUhlica Argentina em Bruxcllas. o Governo :Argentino adhere
á f:onvenção intprn~cional para a 1mificaf;-ão de certas regra~s
em matcri:.t, de abaironmentn, ~~ :í. Cnnvonç.iio internacional
para a nnificação dr~ Cl'rtas rr-.~ras ''m materia. dr as'>istl'ncia

(\ dt~ salYamento maritiwos. cuncluida~i em Hru:1.cllas a 23 U'_j
·
de~so ndhesão, pelo Governo do Rri, aos
Iwprcsentantcs dos E~tado~~ contracf antes, tendo-se effeetuado
a 15 de l\Iarço corr,~nte, a dita adhcsü 0 produzirá seus effeitos
um nwz apú~ essa . data, de conformidade com as disposicõej
dos nrtigo~ 15 c 17 das conYcnções I'espect.ivas.

:=.>ctembro d:~ 19t0.
.
A nof;lfiracfio
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Tomo a liberdade de recorrer ao obsequioso inlermedi~
Vossa Exc(~Henr-ia para dar parln do qun precede aa .GoVl!rllo dos E~t.ados Unidos do Bl'asil.
AproveHn esb ccca~ião, Senhor Embaixador, para reJlllVnr a VmEa Exccllcncia as srguran~as da minha mui alta
consideraç.ão.
tlPlo .Míni8.tro: o Dircctor Gera!. de Rama·ix.
rir~

A Sua Excellcncia o Senhor da Barros Moreira, Embaldo Brasil em Bruxellas.

~ndor

DECRETO N. 15. GRO --

DE ~~~ DE JULHO DE

1922

Publica a adhrstío ela Pnlonia á Convençlio da llaua, ?'dativa
á suluçún 11ad{ ir: a do.ç rnn{licfn.ç internarionacg
O Presidente da Republica do~:~ Estado::; Unidos do Brasit~
faz publica a . adhesão da Republica da Polonia á ConYcnção
assi~ada na Haya, a 18 de Ontubro de 1907, para a solução
pacifica dos cnnflictos int('rnaeionaes, conforme communicou
ao l\finisterio das Relaçí~P.R Ext.oriore.s a Legação Itollandeza
nesta Capital, por Not.a de 7 do eorrente, cuja traducção official acompanha o presente decreto.
Rio dí' Janeiro, 26 de Julho de 192.?, tO f o da Independeneia e 3 t 0 da Repuhlica.
EPITACIO PESSÔA,

A;eveclo Ma;·ques.

TRADtHiÇ.'tO
Legação Real dllS PaizN;-Baixos no Brasil ;....; N. 1 .140!22
Rio de .Taneii'o, 7 do .rulho do 192.2.,
Srnhor 1\Tinisf.ro,

Com T'Off'ronria á .-;na nota cl~ !:'0 df\ Dczmnbro do 1920,
Dirf'rção flPral dos Nrg-Ol'Ín~ Político~ n Diplomai iros, n, 3!?,
rotativa ao dr•srjo exprl's~o pelo Govrl'lln Polaco de sr1· ndmit.t~do a adherir. á ro!n·pnção. da Jiayn, relativa :í solução parifJca dos r-onflicto::; mtf'rnarJnnnrs, dn 1R de Outubro de 1907,
tnnho n honra df' lrYat' ao c·.onhPrimrnto df' Vossa Excf'llflnf'ia ({llP Pssr desfl>jo foi cnmmm1 irado ao.c; f:nvPJ'no.c: das Potcnrias conl ractantrc;.
Havendo f'Rsrs Governos dado c;ua acqniescencia :'í adhesão

d::t Polonia á dita convenção. parrr!"' ao Governo da Rainha
que o accôrdo previst.o no artigo 94 da convenção póde ser
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considerado como estabelecido, e qne. por conseguinte, nada
se oppõP n qnP n adhP~fío da Pnlonia seja considerada como
dr.finitiva P- pcefrita.
Q11r.it·a acwrilar. Snuhnr Minist.rn. as 1reiteradas 4se.gu"1
ranç-as da nrinha Jlltti alfn eonsidt~ração. -- 'J'h. B Pleyte.
A Sna E:xccllrncia, o Senhor Dr .•Tosé Manoel de Azevedo
Marqnés. Ministro do Estado das Hclaçõcs Exteriores, etc.,
etc., r te. - llio de .JanPiro.

e:recu.ção do prog1•amma
do r:entmun·io da Independencia Po-

RstolJelr·r·e que os 11i'ovidcncia.~ JJm•a

do

'''ln1111f?1110i'ar:r1n
lit Íl'fl du /l 1'11 Si f f'lllJr l'fÍ 11 f/

1/JJ/. f~(IJJ/11/

i.,'.'U11'Í O flCT'(!l

O Prt·sidt•nlP da llPpublinn dos Ji;sLados Unidos do Brasil.
em Yisfa o tfllt' dispõe" tlerr(llo lf'gislalinl n. -í.J7:>. dt~
H dr. novembro dt~ Ht!.O. P a neressidade de r~Pill.raliza.r tnctos
os serviços rdermtf0s :í. t•.ommrmoraçfio do Cenf l'llfll'ÍO da
t.e~1do

TnciP.pendr:-n(~ia

J>nlitica do Brasil. dPcreta:

ArL ·J ." A~ provirlnnciaR ]>ara Pxc~cnoão do progrnrorna ela
comnwmnraçãn dn CP11frnario da T.nflppendrncia Politica do
Brasil, j:í. organizado f' c·om a~ mndifiear,õ-es que ainda ~'e t.orll3Jrem prer·isas, mtbPrfin defita daf.a em deante a um I'Ommis-

8ario gf'raJ. que fará pa,de da Cnmm issão Ex0cutiva de fJUe
trata o art.. L" do flPe·rct.o n. 15. OGG. de 24 de out.uhro df'

1S•21.
.
Art. ?." O eonnni~~nrio g·eral. dn confianr:a dirPc·t.a r immediata do 1PrPsicll'rJf.P da ncpubJ~c~a, ~er~t no entretanto, suborrtinaclo ~1o 1\finli.sfpr·io da .Tustir,a. n Nf'godos Int.erio.r('S para
realização daR prnvideneias (}llf' dPfWllllam dn fiJ'.f.os da compcf.Pneia. do .Pndnr Ex~mtivo.

Art. 3." O commiss:u·io gorai rrorga.nizará os serviços
CXJWdir:í. o rcgimrnf.o interno, os rPgnlnmfmf.ns R as instru.-~Qões (}llf' fon•Jn neenssaY'ias pnra a f'.XN'nr,.fio flp todos ns I.J'ahalhm:; •la ~~nmmc•moraçãn.
Art. 1. Hr.vngarn-sf>. ns d.isposiç.ões em contrario . .
Rin de J1weiro, 26 de juJilw d0 Hl??. 101° da Tn:dPpcn·
oA>ncia P ::!4" rta Repnhliea.
·
0

E PITA CIO

PESSÔA •

.Toaqm:rn Fer·rei1·a

Chavr..~.
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DE

2H

m~ JuLHo DE
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\

P1·oroqn por :1 (tres) nnnos o p1·azo' fixado pa1·a a conclusão
ria construcrão da estrada de ferro de que é ccmcessionarin 11. « (.'om~pa.nhia d11 Gandnl't'lla :t) e autnriza-n a aJ>resentm· os estudos de um novo traçado da mesma estralfu

O Presidente d8. Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que rr-quereu a «Companhia do Gandarella:.
e tendo em vista as informações a respeito. prestadas pela
Inspectoria :Federal das Estradas, rlecreta:
Art. 1.o Fica prorogado por 3 (ire,s) annos, o prazo fixado na clausnla YTI do cnn!rado n qne se refnr1~ o decreto
n. 13.340, de 1H de dezembro de 1!H8. pnra a «Companhia
·do nandm·c·lla ». (~nrwluir a (~nnst.rueefín da estrada de ferro
que, partinrlo da rngifio da~ minas 1io Oandarrlla, município
de Santa Barbara. Est.ado de Minas Geraes, v{t entroncar na
Estrada de Ferro Central do Brasil. Las proximidades da estação Aguiar Moreira, e da qual é concessionaria a requerente. sem onus algum para o Thesouro NacionaL nos termos
(1() referido
contracto.
Art. :! ." E' cnncedidla perm1ssao á peticionaria para
apresentar. dentro de 60 (sessenta) dias, os estudos de um
novo traçado, mais eurto, mais conveniente e de melhores
condições technicas. da mencionada estrada de ferro, .cujos
estudos, approvados pelo decreto n. 14.309, d~ 17 de agosto
de 1920, foram declarados definitivos, pelo de n. 14.963, de
:2 de setembro de 1921.
Rio de Janeiro, 28 de .iulho de 1922, 101" da Independeneia e :H" da Repuhlie•
EPITACIO PESSÔA.

1. Pires do Rio.

DECRETO N. 15. 583 -

DE

28

DE JULHD DE

1922

Approva projectos e respectivos orçamentos, na importancia
total de 359:81;!1$804 (tresentos e cincoenta e nove co"tos oitocentos e sessenta e no·ve mil oitocentos c quatro
réis) em apolict?S, ao par, da divida publica federal, par•J
c~nst·rucção de v.m trai[Jiche fluvial á marqem direita do
no Parnahyba e de linhas de accesso. destinados á execução das obras rontrac tadas com a Companhia Gr1·aZ de
Melhoramentos no Maronhão parra a ligação, em Therezina, das linhas que e'lttroncam com a R~f1'ada de F'erro
Slio L.ui::. a Thc1·ezina

O Presidente da Rep1 .tblica dos Estados Unidos (!o Brasil,
altendendo, em pa_rte. a .o que requereu a Companhia Geral
orle Melhoramentos no ~,.,.taranhãn. contractant8 do ennjunto de
obras para a ligação. '8m Therezina. das linhas que entroncam com a Estrada dr ~ Ferro São Luiz a ThPrezina. nos termo~ do decretA~ n. H. R23, i.Je 24 de maio de 19~1. e dP accôrdo

4tl
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rom o que propoz a Jnspectoria Frderal dns ,Estradas, de-.
ereta:
Artigo unico. Fica autorizada a Companhia Geral de Mt:'Jhoramentos no Maranhão a f'az.rr a~ seguintns construcçõrs
em Therezina, de accôrdo com O'! projr.ctos e orçamentos qno
com este baixam rubricados pelo dirrctor geral de Expedienle
da Secretaria de Estado da Viaf.:ãn (' Obras Publicas n qno
J'icam approvado~, a saber:
a) de um trapiche, com o competente apparelhamento,
cujo orçamento importa em 246:908$700 (duzentos e qua ..
renta e seis contos novecentos e oito mil r Retecentos réis).
em apolices, ao par, da dívida publica fPderal, que deverá.
ser construido na margem direita do rio Parnahyba, á muntantn da ponto projcctada para travessia do mesmo rio, no
local assignalado por nm rc•dan~ulo azn1 na planta em teln.
que com este tambem haix.a, I'uhrir•ada pr.lo ecfreicto direclol~
geral de Expediente;
.
b) de um rarnai de ligação desse trapiche com a linha da
Estrada de Ferro São Luiz a Therezina, entroncando com esta
na ~staca 32, o qual está figurado por um traço azul na mencionada planta em tela, e importando o respectivo orçamento
mn 27:511$800 (vinie e sete contos quinhentog e onze mil e
nitocentoR réis). em apolir.eo. da divida publica federal, ao
par;
c) de uma linha urbana. de accesso á futura estação de
Therezina, a qual está. definida na alludida planta pelas mesmas convenções adaptadas para o referido ramal, importando
o respectivo orçamento em 85:449$304 (oitenta e cinco contos quatrocento~ e quarenta e 'nove mil tresentos e quatro
réis), em apolicos, ao par, da d'-'ida publica federal, sem
computar os trilhor:; necessarios, que serão rrl i raflog da uni íga Estrada de Ferro Caxias a Cajazciras.
§ 1.0 A construcção da linha urbana (lo que trata a alínea c deste artigo só deverá srr feit.a no ca~o da Municipalidade de Therezina f;C obrigar a eRtabelecer á sua custa um
serviçc regular de bondes sobre essa linha, logo que ('Sta s~
tornar desnecessaria {i. execução das obras contractadas rom
a referida, companhia, n .iui7:o da Jnspectoria Federal das Estrada~. 'rai consf rucção não deverá ser iniciada emquanto
aquella municipalidade não assumir, mediante termo, essa
obrigação, bem corno a de conservar, tambem ft. sua c,usta, a
ditn linha, ficando, porém, o Governo Federal com o dirrit.o
do se utilizar da mesma sem pro qtw I ivrr 'necessidade.
~ 2. 0 Em consequencia da eonslruc~ão do trapiche do qm~
:rata a alinea a, aos materiaes que a dita companhia descarregar no mesmo com destino á~• obraq cnja construeção contractou com o Governo ~erá arppl icado. pelo transporte do~
mc8mos de uma para out.rn mal"f','f'lll do rio, apenas m0tadc
fio preço fixado pat·a essr fim no n. 122 rlr~ tal1clla apprnyada
pela portaria dP H) de ontullJ'fl rir~ 1!1,~1. do 1.\linisfPt'i" da
Viação o Obras Pnblicas.
Rio de .JanPiro. 28 de julho de 1~22, 101" da Indepe;n ..
dnncia e 34° da Rcpublica.
RPITACJO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
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projectos e 1'cspectil~os m·çamentos, ,za imJ)Ortaií~
total de 42 :258$..?61 (qum·enta e dous contos du:entO's
f> cincoenta t> oito }nil quinhentos c sessenta e um réis),
'[)0.1'a r:r.ecução de vario., melhoramentos na estação de
«GlyccriO''>, da Estrada de Ferro Sul de Pernamlntco, a
rargo da td]rettt -w estern of Brasil Railway Company,
t~ta

Limited.~)

O Pre:sidente da RfJ{)ublica dos Est.adoo Unidos do Bra8iJ',.
attendendd, em p3.lrte, ao qne· ·rrqnereu a c:Great Western of
Brasil Raihvn.y Company, Limited~. arrendataria da E.st.radD
de Ferro Snl dll P•ernambuco, cJ~-1'i do dP-Cr.~t() n. 14.:126, da
2i dP, 3A"OStiO tlP, Hl:!O, r dn aectnxl1o eom n qn1• propnz 3
Inspecloria .Fedm·al das Estradas, derreta:
ArLig·d uni co. Fic.rum npprovados, dr acctjrdo com ns do ..
r.umr.nto~ qu.o c-om -este baixam, rubricados pelo diroctor geral
de Expedient:e da Secretaria de Est.ado da Viação e Obra~
JlubUcas, O>S projectos para execução dm; seguintes menwramontol-, na estação de ~Glye.('rio~. da Estrada de Ferro Sul
de Pernambuco, a saJJer: construcc:ão de dous (2) desvios
11ovos P mndifirnç.õ'(l;; no~ ~xiSit.entR<S, augmento da plataforma
da estação c eonstruec;ad dt~ latrina9 e de um dr-posi'to para
inflammaveis; bem como os respectivos orçamentoR, nas im ..
port.ancias, ll'esp-edivament~'. de 34 :061$942 (t.rint.a ~ quatro
rontos S'Cossenta e um mil noveee.tüd:;; c quarenta e dou::! réis),
:l :H9$6116 ftres C"Ontos qnat.rocr.ntos c quarenta e novo mil
:.;eiscentos c dezeseis réis) n ·~ i747$003 (quatro cont.ns set.ec.entos .e quaroot~a r: spf.o mil e t.res réis), em um f1o't.al fie réig
42 :2G8$fJG1 (quarenta c dous contos duzentos e cinropnfa o
oito rmil quinhentos ·c sessenta e um réis).
I)arragrapho unieo. As despezas que, até n maximo dâs
orçamentos ora a.pproyados. forem realizadas na execução
dos r11eUwrament.os projectados, serãd lev·adas á conta de
r-usteio rla F.strada do Fei'l'O Sul de PArnamhuco, depol·s de
«hwidamente .apurada,9 -em rfYgulal' tomada de C·ontas: fioando
fixado o prazo dP se i~ ( G) meu~s. a contar da no·Uficnção á.
arrcndaLarin. daquelln. estrada da prr~cnte approvação, par~
concln~ão dos melhorame.ntos d~ que trata ctste deereto.
Rio de J•anei'l'ú, 28 do julho rlf' H)22, tOlo da Inrfepen..
tlencia O Jlt dn. nepublira •
0

EPITACIO PEBSÔ. \ •

•1. P{res_ do nio.

rnsso.

a anlm·ização para {ttncrionmnento l'41. cnl'irira de 'sedi? 'nida. da f'om,patlhia rle seguros <>.:Pm·tuan1 e Vl·
tramm»>, com sédc r?m. LisbOa .• Po1'tu.gal

{/ll't'OS

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brar.il,
attendendo ao que requereu a companhia de seguros <lPprtu ...
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gal e Ult.ramar», com séde em Lisbôa, Portugal, autorizada a
funccionar no Brasil em se~nrofl e re~eguros em todos os
seus ramos, pelo decreto n. 15.115, de 26 de março de 192(l;
re~olv''
cassar a autorização para funccionamento l'.a
carteira de segrrros rle vi na da mrRma companhia.
Rio de Janniro, 28 de julho de 1922, HHo da Independencia ~ 34' da Hepnblica.
EPITACIO PESSÔA.

Rom.e?'o Baptista.

rw lH nE .rrít.lln rn: In:.>:~

Ap'prova us Jilanos e as 1Jlantas do t:tli{i,·iu tlo
Deputados

Cmnora dos

O Presidente da Rep:ublica rios Estados UnidoR do Bra'-il,
lPndo em vista o disposto no art.. to do rlrt•r('fo n. ·"- 381 '',
tlP ô rle dezembro dd 19'21. decreta:
Artigo unico. Ficam approvatloH. de accôrdo eom os documentos que com estn baixam, rubricados pelo dir0etor geral
de Collltabilidade da Secretaria de Est:Jdo da .Tusl iça o Neguei o r.:;
Interiores, e para os effeitos do estabelecido no art. 8" do regulamento approvado p-elo decreto 11. 4. 956. de 9 dP. setembro do 1903, os planofl p, plant•aR do P.difir.io dia Cantara dos
Deputados.
Rio de Janeiro, 28 de julho de f922. fOto da Independencia e 34° da Republica.
EPITACIO

P F.SSÔA.

Joaquim Fer?'rira Chaves.

DECRETO N. 15. 5S7 ---- nF ?R DF

,TflLl-J'n nr:

1~~?

De.,apropria, po1· ?ttiU.a"'ade publica, o terreno n. 9, antigo n. :t,
do laroo da Assem.bl~a. compre !tendido nos planos approvados do edi(idn drr. Cam.arn dos Deputados
O Presidentn da Republicn dos Estados Unirlos do Bra~il.
resolve. lllO u~o dn attrib:uição (Jtlf> lhP PnnferP o rlPcr~Jt.o nunwro 4. 956, dl' 9 riP RPI Pmhro dP 1 !103. PX}H'd idn p,rn vil'tudP
da au tori.zação l(~oucrld ida pelo de 11. J • O? I. de ~!(i dP ag-osto
elo mesmo anno,. e de conformidadP com o art. 5f'0. ~t:?'~ do
Çodigo Civil, desapropriar, por uti1ictado public~t. o · tcr~rno
n. 9. antigo n. 3, (io largo da ARsemhlt"a. compreliendido nos

ACTOS DO PODF." EXRCtfrtVO
plano~ approvado:-; pt•lo üe~.:retu n. 15.586, dP. 28 de julho JH
19?~. pnra o f'(1ifirio da r.amara dos Deputados, dP qnP trata o
art.. to do drcrcto 11. 4.:3fH ~\.de 6 de dr.z.eml,ro df' tH~1.

fiio .de .Tllnf'iro ..:!8 rlf' julho de Ht22.

I Ol"

lnlh~peu

da

d(meia e :H" da HepulJlica.
EPI'I'.\CIO

PEF~fJIJA.

Joaquim Fer1'CIÍI;n

DECRETO N. 15. 588 -

DE

f:hmJI?S.

29 DE JUJ.~HO DE 1922

Approva o plnno e as plantas do conjnncto do edifício do
Senado Federal
O Presidcnf e da Hcpubliea dos F.~tados 1Tnidos do Brasil,
'f'ITl vis1ta o disposto 11n ar f. 1", do dP1T1~f o 11. r, . :HH A,
de 6 de dezembro r!e 192'1. decreta:
Artig·o 'Llnico. FiiCam ajpprovados. de aee'Uirdo com os
documentos que eom e-ste baixam, rubricados prlo Dircctor
Geral da Contabilidadr da Secretaria df' Estado da .Tm'lt.iça
e Negocias· Intcrio.rAs, c para O'S dfcitos do PstabelPcidn no
ad. 8, do regulamento approvado ])I~] o decr1•lo n. 4. n5ti, rl·e
9 de setemhro oe 190:3, o plano f' as planta~: do ,·nnjundo
do cdifieio do Senado Federal.
nio de .Jmw.iro, 2H do julho de l\l-:?·2. 101" da· lndrp•~n
oenrin (l ~l 't" da HP,mhl Íl':l.

tPndo

EPITACIO

PF.SHilA.

Joaquim Pe1'1'1'i1'fr Chaves.

nr:n1 ETO N.
A.pprm.•a o

rr>. :;Rn -- ng 29 nE

l'I'UIIlttnlf'nto

~mLno

n~~.:

1922

para a mTecadoçtin e (isl'ali::;or:rio do

imposto solJ1'e a renda

O Pre~irlente da Rt>publica dos Estados Unidos do Brausando da autorização que lhe confere o art. 48 da Cnnsu'tuição o lendo em vista a a1d.orizacão eonstante do art. 6°,

~il

para:;rapho unien, da lei n. ·L -UO, dr 31 de dezembro de
J921 resolve a·PP"-'OYar o regulamento que a este acompanha,
para' a arrecadação e fiscalizac,;ão do imposto sobre a renda,
d!f que trat.a o ~rt.. I", ns, .w ::t ~5 e lt1. d~ cit.ada lei n. "-"?O,
o qual vac assll?.llrtdo pelo mm1st.rn de ],:~fado dns N'~goe10s
da FazPnda.
Hio de .Janeiro, 29 de julho de 1H22, 101° da IndependAn-·
f~ia

e 3-1° r)a fll'pnblica.

Homf!ro Baptista.

~cros

no f'DP rm Ex Ectrrtvo

'Regulamento a que se refere o decreto n, iti.ts8t, ele 29 de julho
de i922

TITULO PRIMEIRO
Do imposto sobre a renda
CAPITUI.. O I
D.o\ JNCIDENCIA El\1 OERAL

Art. 1. 0 O impo~t.o sobre a rPnda, ,f1e que f.rata o arf.igo 1°, n.c:. 40 a 15 P 47, da lei n. lt.440, de 31 de dezembro
de 1921, recahe:
a) ~obre dividendos o quaesquer outros productos de
tNJÕr~. inclusivo a~ importancias retiradas do fundo de re~t>rva ou' rlo outro qualquer, para serem, á conta de qualquer Vflrba ou balanço, ou sob qualquer titulo, entregues aos
artionístas, ou para pagamento de entrada de accões novas
nu velha~. de companhias ou sociedades anonymas e commanditas por acções;
b) sobro O'l juros de obrígncuc:s e de debentures de companhias ou sociedades anonyma.s e· commanditas por acc;ões:
c) Robre o lucro liquido das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, tenham estas, bem como as companhias, sociedades e commanditas a que se refere as lettras a e b, séde no paiz ou no estrangeiro;
d) sobre o lucro liquido das casas bancarias e das casas
de penhores;
e) sobre bonificação ou gratificações aos directores, presidentes de companhias, empresas ou sociedades anqnymas:
f) sobre ns juros dos creditas ou emprestimos garantidos •por hypotheca;
g} sobre premios de segurOB marítimos e terrestres;
h) ·sobre premias de !:ieguro8 de vida, pe-nsões, peculios,

etc.;

i) sobre lucros fortuitos: valores sorteados, valores distribuídos em sorteio, por clubs de mercadorias, premios concedidos em sorteio mediante pagamento em prestações, por
associações constructoras;
j) sobre o lucro liquido da industria fabril, não comprehendida nas lettras a, c, d e e;
lc) sobre o lucro liquido do commercio. verifieadô em
baJanGo, não oomprehendido nas Iett.ra~ a, c, tl e c;
l) sohre os lucros das profissõeR liberaes.
AI'L ~." A arrecada(lão desses impostos será feita pelo
Thr.sourn Nacional, lteccbedDria do Districto Federal, dele~ncias fiscacs, c pelas alfandegag, mesas de rendas e collectorias fP-deraes nos Estados.
"'ri ·:1. Rão i~f'n{os dn imposl o ~nuJ'f' a renda:
a) os lucros líquidos rlo~ C'-'fahrlecimrnt.os commerciaf"-.'
e de inrlustria fabril quando não excederem annualmente a
10:000$000;
0

ACTOS UO PODER EXECU'flVO

45

b) os lucros das fabricas aceessorias dos estabelecimen-tos agricolas o pastoris, destinados unicamente ao preparo ou
aperfeiçoamento da producção dos respectivos estabelecimentos;
c) os lucros dos emprestimos feitos pelos bancos de credito real ou agricola, embora effectuem 9>peraç6es bancarias
ou de üutrn natur_eza.
CA P rrUTJ) TT
t>O IMPOSTO 'SOBRE DIVIDENDOS, JUROS DE OBIUOAÇÕEB E bE DEBENTURES, GP.ATIFICAÇÕES A DIRECTOHES DE COMPANHIAS E
SOBRE OASAS BANCAniAS E DE PENHORES E 'ESTABEJ,JrrllMEN'l'OS COMMERClA.f:S E FABRIS

SECÇÃO I

lJa incide,ncia c pagamento

'Art. 4." O imposto de que tratam as lett.ras a, b, c, d e ~
do Art.. 1o será cobrado pela seguinte •fónna: ató 7 o/o ao
anno, 5 %; de mais de 7 o/o ao anno até 12 %, 6 % sobre o
que accrescer; de mais de 12% ao anno, 7 % sobre o que
accresccr.
§ t.o Para o calculo do imposto a pagar, qualquer im-por~ncia retirada do fundo de reser'Va ou de outro qualQUer, para ser entregua aos accionistas ou para pagamento
do entrada rtc accões novas ou voJhat:, será addicionada ao
dividendo distribuído no mesmo anno, bem como a transferida do fundo de reserva para augmento do capital.
§ 2." No caso de serem os juros, dividendos ou quaesquer
outros productos de accões calculados em moeda estrangeira,
far-se-ha a conversão ao cambio do dia da vegpera do pagamento do imposto.
§ 3. 0 O banco ou sociédaHe que tiver 5éde em paiz estrangeiro pagará os impostos de que tratam as lettras a, b
c c do art. i o sobre a quota correspondente ao capital exist.~ntc no paii, considerando-se como tal o valor dos bens e
estabeleoimentos, sitos no territorio nacional, o o capital movei destinado a e;tplorac;ões commerciaes ou industriaes no

Brasil.

Art. 5.., Os bancos, companhias, sociedades anonymas, c
bem assim as sociedades por quotas de responsabilidade limitada e em commandita por aocões, tenham taes companhias ou sociedades sua séde no paiz ou no estrangeiro, fi ...
cam obrigados a publicar no Diario Official, no Districto
F'ederal, e nos Jornaes que publicarem o expediente dos governos do~ Estados ou municípios, o annunoio das chamadas
para distribuição dos dividendo~ e quaesquer outros proventos e pagamento dos juros das obrigaç,ões e de debenturcs, ou
a transcrever identicos annuncios ou avisos feitos no estrangeiro, com a declaracão expressa em todo!J os casos da taxa
correspondente aos mesmos juros e dividendos
§ 1.0 No caso d~ não haver distribuicAo de dividendo,
outros lucros, .os bancos, comr!'nhi1s ou sociedades deve ...

ACTfÍS no flf>l>rm EXECUTIVO

r;it) Jazor, pol' cscripto, a respet:Liva communica~ão ás repartições competentes enoarregadas da arrecaclavão no Di.-,lricLo
Federal c noA Est,a:dos, dentro do prazo dt\ 30 dias, contado~;
da data em quo foi resolvida a não distribuição.
Identica communicacão farão, no praw indicado, as sociedades por quotaR do resp·OnRabilidartn limitada, o o~ csta.hchmimentos r..ommereiapg n do inrlustria fabril, quando ('lll
:;.;ou balanco annnal não se verificnr Iuero.
§ 2. A falta das communicações exigidas no paragrapho
antecedente presuppõe a existcncia de dividendos a distrihuir· ou ln01ros verificados, salvo prova em contrario, feita
dentro do prazo de oito dias, contados da intimação effectuada pela competente repartição arrecadadora arbitrando·f\o o imposto respectivo pela média arrecadada nos tres ultimos annos ou, si não houver esse elemento, na base do lucro
correspondente a 25 olo do capital integralizado.
Art. 6. Para o effeito da cobrança do imposto de quEJ
traia o art. to, lettra d, .sã.o considerados:
n) casas bancarias - todas aquella" que sob a fórma individual ou colJf'ctiva, façam operações pr:.1prias de bancos,
!!~o constifuidas sob a fórma das sociedad( .':i mencionadas no
art. 1", a, b e c, do presente regulamento; .
ú) casas de penhor todos .os estahel~cimentos ou escriptorios que sob firma individual ou ~~ollectiva façam habitualmente emprestimos sob pe11 h ores de qualquer natureza.
Art. 7. O imposto a que se refere o nrt. 1° Icttras j e k,
rccahirá sobre o lucro liquido apurado de todos os estabeleci;menlos commere iaPH ~~ dP industria l'aiJril explorados por firma individual, soeied<tdcs 1'111 1\0illf' rollf•etiYn, Jo capital e
industria e em conta de pa.l'l ieiv.t1;.úo e sPrú eobrado da se.guinte fôrma: at(~ um :000~, :l %: dl~ mais de 100 :00(}$ até
300:000$ . .1 % sobr1\ o qw• W'l'l'f'st:ei·; d1• mais do 300:000$
até 500:000$, G o/o sobre o que al'l'L'f'~t'IT; de lllais de 500:000$.
a taxa SObre O f'XCedente SPI'á dn '/ ';~ .
Paragrapho tmiro. Aquellf's IJU~' al,~m da inuuHtria fabril
nu do exercicin rlo cummer('io, explol'al'PJn outras industrias
isentas do imposto, deYerão adoptat· ·nm sua escripturacão,
titulos de contahilidade dist.irwfoc:, dP lllodo que faeilment.e
p.ossam snr verifi1~atlns os ltiiTos d1•r·iyados daq11Plla induslria
0

0

1

0

do I~OJllllWI'CÍfl.
Art. 8.
O nnpostn a qne :;e refet·c
recae sobre o lnci'o liqnido da.<:; pt'nfissões
hrarlo pela seguinte fórma: a.t1\ lOO :Oo<l'$
mais de f:OO :000$ af.é 300:000$ por mmn ..~
crescer; de mais de :300:000$ pnr annn. 3
Oll

0

o art.

i", lettra l,
libel'aes e será eopor· armo, a %; d"
% sobre n que nco/o sobre o que ac-

crescer.
Art. g.o O impost.o a que se refere a leltm e do art. 1 n
recahirá sobre as boni fica1:.õrs flll gJ·aiificações. eomprehen.clida nessas expJ'essões qualquer remuneraç,ão cxtraorcJinaria
cone,.•dirJa pelas companhias. cmpre~ns o11 sociPdadrs anonymas a seus presidente5 e directores.
Paragrapho nnico. Sempre qne pela assembléa de accionist;as, pela sua directoria, por clisposir.ão dos esf,atutos da sociedade on por rrualquflr m1fro modo forem concedidas as honifieacões ou ~ratificar.t5~~ a rrrw Rr refere este artigo, devf:.ní n rP~pN·th·fl rlirrdoria <'·CllnJnl!nicar a concessão á re-
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partição arreeadadot'a sub cuja jurisdic.cão ei;tiver a cumpaHhia, empresa 011 sociedade anonyma, dentro rlo pr:1z11 dP oito
diaR do acto da concessão ..
Al't. 10. Para os efl'eitu:-; lla arr-ecadação dos impn~lns do
qnc tratam as lettras c, d, .i, k c l, são considerados como !urro~ lifluidP:-; todos alliiPllP:-;:
H) qne em cada balanço annual ou ele menor.· pcriodo,
forem db;tribnidos 1111 creditados a.os propriel.ariu:-;. sncios
eomrnanditarios ou solidarios e interessados dos c-.;1 abelcetm,~nLos commcJ'ciaes nn industriaes;
lJ) o que ror apurado das profissões liheracs, dt~ accqrdo
t'·lllll a cscri;pfnra.çãn feita em livro de receita c dcsp,~za, dcytrlamcn f c anfhenf ic.ado pela respectiva 1 epHrt it;ã.o arrecadaflora, r1n qual os tanr;&.Incntos serão feiU,s dHtrianHmLe, em
p<,rttda:;; globaes.
Paragr-aphn nmcú. Para a apuração dos lncros liquidos
Plll r'.aoa ha!an:(:.n. serão cxelnidas das despeza~ ~P,rars ns t']uantías que ynrventnra rscl'ipt.uradas como tap-; nu ."oh li tu los
t'ífllivalentr~s, correspnnderem a porcentagrm dns illlf'l'rssados
e as que tiverem sido entre~nes aos socios do estabelecimento,
para snas rlespezas parfieula.res ou retiradas mensaes, salvo
qnalldo esf as eqnivalh:im á remuneração pro-labu1·e. não podendo, .porr'·m, nestr raso. a importancia ser s11perior a 12 o/o,
do c~p ital social, at ó n maximo de 50:000$, annuaes.
Art,. 11. Os impostos tfc que trata .._ art. i", lettratS a, b
e c, serão cobrados no prazo de 30 dias e1mlados:
r.) da primeim publicação da ~hámada para pagamento
dr.~~ jl!ros ()t: dü,lribrtição de dividendos e d•~ qnacsq11er outros
pJ OVI'ni t)~' · ou bonificações;
b) da concessão elas gratificações ao director ou presidcl~te das eompanhi:ts.
Paraf.1J·apho unico. Não poderá ser iniciada a distribuição
do<.; tlividendo:3 (' quaesquer outros proventos das accões ou
pagamento do~ juros, bem como o pagamento de bonificações
ou gratificações a dirPctorPs ou presidentes de companhia
SL'm a prévia ~atisfaçãn do imposto resperJivo.
\rl. 12. o~ impostos a que se refere o art. io lettras c,
d, .i, k c l, sp;·fio cobrados em outubro e abril de cada anno
l'(lbrc o lucro ltquhlo tlo anno soeial vencido em :-w dP junho
ou :l1 de dcwmbro antecedentes. de acrôrdo com o consignado
110~ li'\'ros e documentJOs commerciaes, bem como nos. livros
de q1~e b·ala o aY:t. 10, lettra b e no~ e~igidos no Dist.rieto Federal püio decreto ;1. 6. 651, de Hl de. setembro de t 907, e nos
Estadof' pelos respe0tivos regulamentos, quanto ás casas de
renbor.
. ~ i." Quando o estabelecimento, de accôrdo com o~ seuR
<'~tatutos, contract.o ou qualquer outro instrumento.
tiver
adoplado para encerramentó doF:, balanços 011tras datas que
não 30 de junho e 31 de dezembro._ sf-rá o imposto cobrado
dêntro dos quatro mezes posterio!'C~::i ao encerramento dos
respe'Ctivo·s: balancoB.
- · ~· ·:z:. 11 • Quando o estabelecimento deixar de funcrionar antes d,_ é-poca do pagamento do imposto, será este cobrado
desde '1ogo ·sobre os lucros apurados até então.
~ 3." No cao;;o de sonp~acão 1.-·11 de vicio na esoriptà que
impossibilite a verificação do lucro liquido, será este arbiI
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.t.rado na rnzf.i(, de 25 o/o do ca-pital da casa e sobre elle cobrado
o imposto, ou. quanto ás profissões liberam~, na razão de cincn
,.~:>z·es o valor l'Jcativo annual do predio em que habita o conJribuinte.
~\ rt. 13 •. O impoHto será recolhido por meio de guias em
duplJcat.a. firmadas pelo gerente da empresa ou estabelecimento 0~1 quem su3~ vezes fizer, a~ qnaes deverão conter as
ctE(•.laraç.oes neccssanas para Sfl r-onheccr o valor tributavel
de accôrdo com os modelos a, b, c r. d.
§ 1.o Em ambos os exemplares das guias avorbar-se-ha
P imposto rooehido, ficando um na repartição arrecadadora
fl outro ·em poder da parte interessada.
,
. . § 2.0 As guias serão dist.inctas em relação ao imposto de
diVIdendos, ou quaesquer outros proventos, c aos juros dae
oorigaçÕf'S e de dcbentures.
§ 3.(1 As guias relativas ao imposto sobre lucros das ca~as bancarias c de penhor n dos estabelerimentos commcrr.iaes c de indu:-~f.ria fabril serão ruhricadas pelo fnnccionario
a .quem eompet.ir a fiscalizacfin rlcssas casas ou cstabelecinwnf.o~.

Ar!. i,J. 'Ptu·a a cobrança do imposto a (we se refere o
a 1'!.• 1o, lettras .i. Ir. c l, o contribuinte apresentará á repartiç.ão
arrecadadPra deelaração da imporfancia rlo lucro, mediante
guia em du-plicgta, de aocôrdo com o modrlo D. A declaração
do lucro liquido, verificado no semestre ou anno vencido. será
:;;ufficienfe para o lançamento e cobrança irmncdiata do im-posto.
Art. 15. Si da rxiguidadc dn Incro declarado, ou por oufrn fundado moUvo, tiver o dtof,.~ da repartição arrecadadora
dnYida sobro a fidelidade da rleclaração, será exigida, quantt1
ao imposto de que f.rat.am as lctl.ras j e '' do art. 1°, a aprc~(.mlação do balanço n, si este fôr reputado insuffioiente .para
P.sclarrcimento da verdade, recorrcr-se-ha ao confronto do
balanço eom a escripta geral.
§ 1.(1 No caso de duvida rolativamcntc á declaracão, quanf.o ao imposf.o de que trata a lct.t.rn l do art. t~, será exigida
a. apresentação do livro de que trata o art., 10, lettra b.
~ 2. 0 A falta ou recusa da exhibição da escripta, quer
a geral e quer a de que trata o ar"t. 1O, lettra b, para o effeito
un.ico do confronto das declaracões do contribuinte, será con,:iderada como embaraç.o á fiscalizacão.
~ 3. Si em caso de duvida, exig:ido o balanço, não fôr
P.lln exhibido por não ter sido encerrado ou por não existir a
m:tripta geral, ou ainda, no m·esmn caso de duvida, não sendo
a:presPnf.ado o livro de que tnda '' art. 10, lettra b, por não
estar elle escri,pturado ou por não existir, cobrar-se-ha. o imposto por ar,bitramento.
Art. i6. Todos o_s estabelecimentos ou contribuintes sujeitos ao imposto a que ae refere este regulamento, que não
apresentarem suas declaracões para pagamento nos· prazos
estabelecidos, serã,o intimados a fazel-o dentro de oito dias,
Eob pena de ser cobrado .o impm:to por a~bit.:amento, aeerer,ddo da multa de um a cmcrJ cont11s d~ réts, mdependente da
móra em que incorrerem.
Art.. 17. Será devido o imposto quando forem levadas á.
conta de capital importancias retiradas do fundo de reserva.
ou outro qualquer ou quando as ~11e~mas imp!Jrtancias forem
di'Jtribuídas ou creditadas aos areioUistas, soctos e pro·pri'ota ..
0
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rios d~ estabeleeimcnfns eonmier•~iat·~ ou faiJri;;, em balanços
posteriOres illl r(JIIl' cfki f o dn tlistra('l 11 soe~ ia!.
A 1'1 .• 18. Nfin poderú sc1· eohrado n imposí 11 de IIHl anno
ou ~CHieslre sem a 1J1lif.a~fío do anferinr.
SHU().:tO 11

Da moll'icula

. A1·f.. I !l. 0.-: hauens. emnpanhias, sociedades, (':tsns haucarms ~~ dn pruhrH' o toclns os cstabckeimcnl.ns rrnlllllt'l't'i:tes e
d.n ÍIJdllS'.:_J'ia fa~H·iJ. }H'nl I'OinO lodos fllle CXOI'CCI'elll JH'Ofissft,r)
I !IJnral, sao olJJ'Jgados a. denl.ro do prazo de 30 dias rNiuerer
Jllal.rienla c fomecer :i~ reparUr,ões encarregadas ria arrecad~tvã'~ dos in1postos: indrpendontc elo aviso on quulqnf~r solil'llaçao, os esl'lar••emwn!os a qlle se referem os arl.s. ~o. 21

u 22.

'

§ l. o .\s Stl!'l~lll'sat•s •~ filiaPs dos t•slahnJr('ÍllH'lllos são dispensadas 'la mat.t·ieula na rr·svecf iYa rnpartic.~ão <H'l'cxarladora
Ineal. orHle, cnfrl'lanftl, farão a dr~claradio de haYPl' sido matriculado o e.-.:f.alJelPei meu to matriz na 'repartição curupclcnte,
a qual sceú drsign:ula ua dita declaração.
§ 2." As sociedndrs anonymas, as em commandita c as por
quotas do rosponsahil idade limitada deverão ainda indicar a
data da vnhlil~ruJío no nim'irJ 0/'{icinl dos estatutos ou conl.mdo ou .itml al' :'t pc~l ic:ão 11n1 t'XPmpl:u· dos mesmos.
§ :3. o No en:-:11 dr• Jllllda111;a dc~ s{·dn. fic:-~m os cstalJclecimmllos allndirlns JH's[n a1·l.ig11 c;hJ'igadw.;, dPnlro do 30 dias, a
:·nqucrrr o ·•~anl''~llanu~nl o da Jmtlrí•~ula anterior e proceder a
Hilva. pl'l'antr,• a rc•parLi~·i"tu atr·ccmdadora do local para onde se
lr·ansfci'Íl'am, tlen'IH!o a~ J·cpat·Lic·iít~s a rrccadarloras fazer
1'11[1'0 SÍ as Jlf~t'I':"S:tl'Í:l;; ('.IIIIIJllllllÍ(';II;fír•s.
§ 'í. o o pt·uz,, a quc~ allml1~ ~~~;1,~~ al'ligo Sl~l·:í. •~ontado da
data do l'('gisl,·o dos c•sfa!llf,,s ou do c·onfrae!o na .luula CowllWl'cial on pcran te a11lnritladc cumpc!cnf.e.
Art. :20. A mafrienla elas Clllrtprlllhias lltl sueiedadrs anonytllas, nadonars ou (~si ]·angc•i rns, dc\'f)l'ii conter, entre outros,
t)S se;·uinlcs esclarecimentos:
a) dcnominaf;ão dos bancos, companhias ou sociedade:; e
seu ohjccto;
.
h) local 1lo estaJ,elccimcnLo on dos cstabclcennrntos pcrtcneenlcs ú eompanll_ia 011 soc_iedade an~myma;
.
.
r,) a irnporlnncia d11 cap1fal au!unzad() e a tlo mt.egral1~
i:ado;
_
.
. ·
I
d) o numero e yalo1· da:; ae<:oe~. cnm a rlt::-;ct'Jll\Jnac:,ao c as
no1nirmLívas, das ar> por[aunr e das (p~nt.as:
.
_
c) o nunwro, yalor ~~ taxa
do-; .mrn~ rias obr1gaçoes ou
dcbentw·cs:
.
/')

a r]('SÍg'llat.:fío dn~ ]li'I'Íodos l'Oil\"~'lH~lOil<ll~.s em (1110 Se

!ornam ycncidos os rlivHlendns das aeçop~;. os .Juros dos dcfJf'nflfJ't's l' ns llll'J'os liquirl1lS tl;ls quotas:
.
!/) 0 111111 wru ,_,a d:lt.a c!n drcrdr~ aul.nt•JzaTHio o funecioJHlllJt•nlo do !lam·n. companllla ou StiL'Wdqdl•;
l;) nH'tu:i'ío do :::•~llo pago snlJrc o capital.
_
P~n'a~ 1 ,aphn unil'n. Sempre qur lH!UY(~_!' alfnra~;ao no capital tlU nn valor das a·c•:ões. dns nhr1g·::~,çocs Ott tlr:bcntu1'cs
Lei;; de 1922- Vol. III
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P. no das quotas, as cmprczas deverão comrnu_n!car _a
occurrcncia ás rcparti~.:.ões respectivas, para a, rc<?_tificaçao da mat6cula, dentro do 3•0 dias da data ela alteraçao ou de sua approvação pelo Governo, qmmdo disto depender.
Art. 21. A matricula. das .casas bancarias. do penhor e
do~ estabelecimentos commcrciars o de industria fabril contcní as scgui.ntcs indicações:
a) firma individual 011 razfío sneial;
I!) .Jnr'al do Pslahnlcc~irnenlo;
r) importancia do •Capital;
d) nome dos :sor,ios, mencionando n dn gerente c os elos
qno podem usar da firm ... :
r•) (•poca (lo rmcnrraJIH'IIIO ~lo l1alan('n ammal;
f) nurr rro c data do rPg-isl r o na .Tnnta Commercial ou
perante an toridado eompcf cntr. do ront1'acto social, da firma
individual on social c da legal izaçiin (scllagcm 9 rubrica) dos
lzvrns obrigatorios;
g) menção do selln pago sohrP o capital.
~ 1. 0 As casas de penhor são ohrignrlas. no Districto Federal. a forncr~nr ainda .cf~rtidão dn Min ist.crio da Justiça, da
qual c·ow,te tr~r si(io Pxprdida eal'la palrntr, J, nos J~stados,
prova do idcntica autorização da autoridade competente.
§ 2. 0 Os estabeleciment.os commcrciaes ou de industria
fahril, com capital inferior a 5:000$. ficam dispensados da
:rr.atricnla de qnc t.rala este. artigo, d~vcndo, porém, declarar
no prazo eslalwll'cido, <HJllP.lla nirellmsl.;uwia á repartição arrrc~adad(lra rPspPc·l.i\·a e proyar. ~dó :~I dr março do ~ada anno,
qno o lucro liquido elo anno anterior foi inferior a 10 :00,01$0·00.
§ 3. 0 As repartições arrccadadPras ~catalngarão, devidan,cntc, as declarações de q11c traia o paragrapho anterior.
Art. 2'2. A matricula dos que exercem profissão libr•ra\
mencionará o seguinte:
a) nome do profissional;
h) cspecic da profissão;
e) lor.al r'rn qnr~ ~~ cxpt·eida :1 Jll'ofi~siio ( r•seriptorio. consultoria, etc.);
d) residencia do profissional.
Art. 23. Em columna especial do livro de matricula, que
ohrd.ecf•rú aos modelos E e F, seni averhada não •só a import.ancia arrrcadada em cada rmrH'I'Za. soeiedade on estabelecimento rrfC'rrntr :t sr-llo do capital o ao intposto, como a das
multas.
Paragrap1h0 nnroio. No fin1 de eada cxercicio as repartições arrecadadot·as farão acompanhar aos balanços annuaes
dcmollst.raçõrs c:xtrahidas do li\'ro de matricula c organizadas
rln nccC!l'dn cnrn os modelos G r JT.
Ar L ~ ·'~'· Findos os p1·nzns Pstabclccidos, desde que as
J·nparLir.:ões arrr•r·.adadoras f.rnham conhr.eimcntn da . existent·.ia dP qualqnPr banco, eompnnhia. ~oriedadf\ cstabcleci,mento
ou pl'fl f'if;sional nllrigndns a matricula nos termos do art. 19.
:-::rrrt r~:tn. frita e.r-o{{icio com os elementos que a repartição
pwfN ohtPr' na Junta Comnwrcial, na Policia, nas repar1it•0f's r'sl:tdw!r·~ I' munir-i par:::. 011 Pm outra qualquer repartir;ão. ou por qualquer outro meÍQI.
Para~raplw u nicn. De igual modo proccder-sc-ha quanto (I rPr'l i fil'al~fí.o da. matriculro., sempr·o que houver qualquer
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altel·a~ão

da capital ou do valor das ae~;.ões, das obrigações
ou debentw·es, e das quotas.
Art. 25. No de·curso do primeiro trimestre após o anno
social os bancos, companhias ou sociedades anonymas e em
c~ornrnandita, naeionacs ou eom súde no estrangeiro,
ficam
obrigados a fornecer ás rcparliçõcs competentes um exemplar do jornal em que for publicado o balanço de suas operações nn anno ou semestre findo, inclusive a demonstração
da conta d~ lueros e perdas c o parecer do conselho fiscal.
Em se tratando de companhias cstran!!ciras, deverão fazer,
no Diarin Of{icial ou jornal que publicar o expediente dos
govPrnos estaduacs. a t.ranscripção ·dé idcntieas publicações
nos paizes em que tiverem sédc e. na falta dessas publicaçõe~
110 estrangeiro, deverão fazel-as directamcnte no Brasil.
Quando se tratar, porém, de estabelecimentos su.ieitos á
fiscalização das inspcctorias de bancos ou de sPguros, os referidos documentos deverão ser visaidos pelas rc,spcc1tivas
jnspcctor;ias.
,.
Art. 26 . .Finrlos os prazos marcados para a cobrança, o
cmpr·rgado nnc·arrrgado da escl'iplura~·ão do liYI'o de matl'icula levPrú ao conhecimento dos chefes das respectiV33
repartiç.ões . os nomes das casas, emprezas, estabclecimenlos
nn prufit-si(maes que deixaram de se apresentar ao paga-

mento .

Art. 27. Ficam mantidas as matriculas dos bancos, cornpanhihs nu sociedades e firmas já cffectuadas por occas1ão
do pnlrar e·11 vigor o presente regulamento.
Parag·rapho uni co. Os que já exercem profissões libel'aes deverão cumprir o art.· 19 nos seguintes prazos:
n) de .15 dias, para os residentes no Districto Federal,
E8tadr, du Hin de Janeiro o nas capitaes dos Estados de São
Paulo. Minas Gnracs c Espírito Santo;
b) de GO dias, para os residentes no interior dos EPtddos de ~. ·Paulo. .Minas Geraes c Espírito Santo e nas
capitac~ d'JS outros Estados;
c) de 90 dias, para ns residentes no interior dos
demais Estados.
CAPITULO III
DO ll\IPOSTo 80IJHE OS .llJHOR DOS f:HEDITOS

OU

El\lPHESTIMOS

G,\HANTIDfiR POH II\'POTHECAS

SECÇAO 1

At·!. :!H. 1) i:npostn snhre os ,iurns dos cr·editos ou emprt>sti rnos gaJ'anLidns pnr hypnLhecas convcncionars ó devido
na razão de 5 ·!'o :
. . a) dns ju:.ns estipulados nos conlractos de mutuo garantidos por hyp\)thcca, qu0r seja o mutuante firma social estabelecimento do credito ou associação ou sociedade ~ivil,
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qtier si111ples p:.tl'l icula1·, faca u11 nfio profissão habitual de
pres Law i~ ta;
h) d1•s ju i''~~ das quanf ias Pl'ft•ef.ivamentc emprcstarl_as
TIOs ··a.-:,,s d,· '1h•'l'f.t!J'a ·'•~ crt•ditns com g-arantia hypothecana,
Jltts l.f'l'Jtttl~ tia !l'llra anfPrior.
ArL ..'2!1. o imposto r·ntal' --oh1·n o~ juros estipulados tioS
eonl.raefo:~. nu •·al<-uladns rm lt'II'Jlla dt•sll' l'l'gulafltrnln, ennt a
ohsuJ'\'ilfi('Ía dt•s prazos nsta,belel~üJos.
i\!'1 .. :311. lfll'.idPnl 110 pag-aiJH•rlto do ünposto os juros
relaf h Of' a hyp11f ftt'('.as eon f raltidas anU•s da lei n. :L 213, de
30 de ·dp;r;(~mhr·tt ti•~ Hltl(i, si os conLract.os 8e prolongarem, havendo .illrtts a vPntcr, a ccml.ar da vigench da mcsllla lei.
Arl. :>I. {) int]Jn.-;to constitue pr.ranle a li'at:cnda Nacioll:tl o1111s d1• l'o'SJHllts:thilidade dirl•eta do erctlor, e a inscripção,
fl:ll':t 11 p;q. (1tlll1'1lf11 dt•vido. SI'I'Ú f1•ifa 1'111 Sf'll llUinC.
;\ ,.,. :J:!. ~"'i j)l)l' eonveJtçãtJ cuníraelual for estabelecido
q11t~ o tlP\'f'.t~or· a:-;sllllH~ a ollr!g·:..u:ãn de sat\sfazer o f:ribnto, a
quifrtt)itJ st•t·ú niio ·••)J.'-danfl' dada ~'lll llome elo crnrlnr inserivL(l,
quu f.erú settllH'C a r·espunsa!Jilidadc directa do pagamento.
Art. ~~:L Quando os juros da obrigação garantida JIUJ'
]Jypo.f.ht~l~a f ~~lllla111 si• lo omittidos os falsificados no contracto,
quando incorporados em titulos representativos da obrig-a~
ção principal, nu ainda quando o co.ntracto declarar não haver
juros, serão os mesmos fixadcs pulo chefe da competente reparti.ção arrecadadora, de aceôrdo com a taxa usual da localidade do conlrac~o.
i\rt. :J-1. N11 cas1) da hypothcca abranger prodios agrienlas o ur.ballos c o coHlractn omittir a importancia que o;;
ultimns garantem, scl'á o credor intimado a decl•aral-a c, si
se recusar fazcl-n 011 ddr falsa informação, a estação fiscal
mandarú arhitrar o valur 11~u·a cobrança do imposto.
SECÇÃO li

Da inscripr;ãn

atí.

o~ fahPlliãcs de nota~ nn !'icrvcntuat·io~
que
f'rrrii'IJil'~ dP nofario pnhlit·n f'rtvi:ll'fí.o :'i. c~l.ação fiscal
comp·rb~Jttn, dr~nf1·n dP c-incn ·rlias, depois de lavrada a escripf.ura. ck l!ypnlht~!'a 1111 t't~ssfío, fl'ansfi'J'ertl'ia
s.ubrngação

Art.
exereen1

''tl

dos ercdifos hyp,,theearios, mna g-nia. contendo a data da. cseripl.nra, n valor do emprestimo nn do conl.rael.n, a laxa convcnrinnal dos .í11rns, 1101111', profissão o domicilio do credor e
do dcv1~dnr, a silu:~;t;ão do immovel e o prazo, fórrna c condit:ã.o do pag:mwnlo rln eapif.al c jiii'O~, para qnc tenha lngar
a insc1·iprão ilJic·ial do hnpnstn on avcrhação em nome dn
rrssionario. Na hyputho.se de fcrcrn sido os jnrDs incorprlradns rm titulns n•pl·cscnfativ:os da obrigação princilpaJ, a
guia m••neiona.r:í. rxprPssamcnlr esfm circmnsl.ancia.
~ J • Nos easns de novação, reflH'IiO, JH'orogaç.ão, alteracão
'í t'IJlllprehcnrlida a su hroga~ão), I'I'S~;iio ou quitação de ohriha<.:.õcs g-aranf.idas por •hypothccas, ou de remissão desse onus,
ns srrvrnf.narios referidos neste nrf.ig-o, não lavrarão a rcF!_H't'liva e~erintUl':). ,sem í}Ue s('ja l'Xllibirla a prova de quif,a~\ão
0
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do impost,o ~obre o~ Juro~. con~f.anfc de g-nin cxprrlirla prla
rPpartição nrrcearlarforn comprtcnt.e. F.R~a g-ni:1 ~Pr:í llevidamnnte ~cilada c trans1wipf.a na c~cript.ura.
§ 2." Si a hypot.hrea tiver sido cnnst.if.nida por insf.rnmrnf.o particnlar nfío será inscl'ipf.a nem averh:uia no reg-Istro dm; immovcis sem que conste fer sido aprcsrnladn á repal't.iç,fio arrccadarlorn compct.ent.P c com a prova rln pagarrwnto do imposto qne. no r·aso. •Conber.
~ 3, O official a cu.io cargo esf.ivcr o rrg-isf.rn dos imrnoYr.iR (registro geral de hypotHwca). no easo ele quit.aeão
JHH' instrnmrnto pnrt.icnlar on si frn· requerido
o r:nwellamcnf.o da inscrip«;fío da hypof.hcca, nos termos do art. Rrí'i. do
Codig-n Civil. exigirá dos inf.rrcssados. :ml rs de faí'.rr· a :1\'rrbat;fío, a prova da qnif ar,.fín do i mpnsf o devido.
~ ;Lo Os ta])('lliãcs dr~ nnt.as nu s1~rvrnf.narios q'l!(~ rxercerf'm fnncçõPs dn nnf.arin pnhl icn. f'llviarfío. famhrtn no prazo
de t•irw.o dias. communicaçür's dns qnif.açõcs f.nf.acs 011 pareiaes,
(tos mnpresf.imo~ garanf.idos por 'h~Tpof,hrrn. mrncimmnrln, al~m
dos raractrri.~f.ico~ da guia para in~crip1:fio, o nnmrro r a data
da 1·elativa á quitação do imposto.
Esta communicação compete aos offieines do rrgistro de
immoveis, quando se dérem as quitações por instrumento partic•,ular.
Art. 36. A inseri peão para o pagamento do imposto sobre juros de emprestimos 'hypothecarios, cujas escripturas
tenham sido lavradas antes da vigencia da lei n. :L213, de
~W de dezembro de 1916,. devem ser feita q.uando se realizarf~m ns a c tos de quo tratam os §§ 1" a :1° do artigo antecedente, mediante guias expedidas pelos scrventuarios rneneionados nos mesmos 1mragraphos. podendo tambcm tel' logar, em
qualquer outra occasião, mediante declaratão nssignatla pelo
inlfWessado c acompanhada dos documentos prolml.orios.
Art. :n. A roparl.ição arrecad:ulcn . a, :'t vi:-;la da guia re·':pectivn. ver·ificar:í si os juros c o Jlrazo Jnenf~ion~uloR na
mesnm são o~ que de facto foram convnncionarlos na escript.m·~ ou si occorrrm alguma das ltypnLhosr~s '''erwi11nadas nos
arts. 33 e 31..
0

SECÇÃO IIJ

Da arrecaJdação
Art. 38. O imposto sobre os juros dos emprestimos garantidos por hypotheca será cobrado na liquidaç.ão das mesmas hypothccas ou quando seja feita qnalqner ai ternçfio na eoscriptura respectiva, mediante guia expedida pl'lo ~1\1'\'i'IÜnario
gnr. fi ver• de lavrar o acto neccssario.
Paragrapho unieo. O pagamenl.o do imposto, pot·,~m, n5o
poder(!, Rer adiado para data poslerint· á Lcrminaçflo do prazo
indicado na osr.riptura, cnmprinclo ao credor aprf~:-if'HLar'-·SO
11a!'a .satisfazer o pagamenlo, indieando em r1~qw~ri lllünl.o a
JH'Oroga(:fio ou qualquer outra concessão 1'1\il a ao dnvt•dPr,
quando esta não eonstar do ins!J'uJncnln lavnuJo Jlor· Ilofario
p11hlieo, OH ue rlerlamção peranlc O rcgisl.rn de •]rypol:lrPims.
Art. 39. Dos .iuros das hypothecas garant.idot·as de cr·f~di
tos rm ronta cnl'l'enle, o ill!pnslo scr:'i cohmrlo de ar~cô!'dn eom
o artigo prrcctlrnf r., calcul:üJo, pon~m. sobre os jul'ns effecti-
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vamente recebidos e verificados em conta devidamente autlwnticada, que ficará archivada eon1 a guia para pagamento.
Art. 40. De posse o ernpregndo da guia ou requerimento
relativos ao imposto, este será cnleulado e cobrado, expedindo~e certidão ou conher.nnr.nfo qtw sr. f~xt.rahirá no momento, c,
quando precisa, a guia de quil.a~:ão, .feitas JIU inscripção as
notas nccc~~arias.
Art. 4L Fináo o prazo indicado na inscripção, s.om que o
imposto seja pago. a certidão da divida delle provemente será
exlrahida e enviada para a cobrança conveniente.
CAPITULO IV
DOS IMPOSTOS SOBRE PREMIOS DE REGUROS ·E LUCf\OS FORTUITOB

SECÇÃO UN ICA
Da incidencia e 1Ja(Jamento

Art. 42. O imposto a que se referem ns JeLtras o e 1t do
art. 1° recahe sobt'e t.odas as importancias que as sociedades
receberPm. sob a denominação de premio ou qual.quer outra
pela effectividadc ou manutenção dos contractos de seguros
effecluados no Brasil, ou contractos de seguros terrestres e
mar·ifimos na f'~l't.ãn '"' ~! ";{· (doi:~ por rr•nfo) t' I'JH rr!hH:ão :ís
de seguros soht·n a vida, pceulios, p~~nsõe3 ou renda, na razão
dr• r•irH·n p:n· r·••nlo (fi '/r).
~ 1. A cobrança do imposto a que se refere este artigo
:;;erá feita por verba, medi&nte guia, em triplicata visada pt"la
Iuspect.oria de ~eguros, ur1 por ngente fiscal do imposto de
consumo. na.s loealichdes em que não houver funccionario
daquclla inspectneia.
~ 2. o A esse 1mposto firam sujeitos os premias recebidos
pm· todas as sne1cdades on companhias nacionaes e estrangeiras. de sPgur•lS. qualquer que seja a fôrma da sua organizaçf-_o e o ramCJ rias operações de seguros que pratiquem.
Art. 43. O rt~colhimento do imposto de um mcz gerá ef....
foctuado 110 mez seguinte, e, na falta, durante o mez imme~
dia to cnm a ml!lta de 20 %; si findo esse prazo ainda não
tiver sido dfednado, será a importancia devida descontada.
da cauçü.o existente no 'fhesouro ou nas delegacias fiscaef!j,
communicando-~o o facto á Inspectoria de Seguros, para pro('Cder· na fónna clr} respeet.ivo rcglllamPnto.
A r·t.. ·H. As companhias que não tiverem deposito n()
Thcsourn Nacional ou nas delegacias fiscaes e que não reali...,.
zarcm o pagam;:;nto do imposto nos prazos estabelecidos ·e
com a multa estipulada nn artigo anterior. serão nJtificadas
por edital pnh!ieado nn Diario on folha offícial, a realizai-o
dentro dos 15 dias seguinte~ á notificação, sob pena de ser
por decreto dN~larada suspepsa de funccionar, além de ficar
F.Ujcita á cobran1~a judicial.
Art. 45. O imposto sobre lueros fortuitos de que trata ~
al'f, 1°, lettra i, será cobrado na razão de 10 o/o e compre•
h8nde:
a) os valoreg sorteados por companhias de seguros, bem·
rnmo por tlwatros. cinemaf.ogmpho::~, r,asas de~ ctiversnf's, em0
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prezns de annuneio:; ou de publicidades c qu:m,squcr outros
enrnmcrciacs qun nmittircm ~orno meio de
terl:ulH"' o r.Pg·ncio npeessarin rou1>on 'Jifl) eoncorrnm a sllrf.nio~
t'lll clinlwiro, lH~ns. nwveis 011 ont.ros valorr~•:
/1) v~lnr·c..; disfrihuidos rrn sor f pio pnr P.lnb~ de mcrca~
llnri:1'4, quPt' pnt· mnl.ivo de snl'leio. qllPI' pot· pagamento integt·al, vor· p:n·tp dlls pre~;!.~l.mislns inseripl.os. nflO coni.Ptnplado~
pela ~oi'!.<\ cmn11 venda a pl'esta<,:ões por· associações crmstruett'~l'as, fllll'l' P.~ses IH'Pmios so lornnm crf,~!'livoc; ent ditütBiro
eorrcspondnnf.e ao valor convenciona<lll. quet' f'm immovcrs
representativos do mesmo valor;
c) prcmios concedidos em sorteio, mediante pagamento
em prestações por associações eonstructoras, quer esses premias se tornem effcctivos ern dinheiro correspondente ao
valor eonvencionado, quer em immovcis repr!:'sentaUvos í}O
mesmo valor.
Paragrapho nnico. Si o sorteio houver de recahir em
cousa rnovel ou immovel deverão previarnentc sor declnradns
a n:üurcza c o valor do objecto.
Art. A<i. O imposto devido 1wlos valorrs sorteados por
companhias de seguros ser:'t 11ago aU~ a vrspera de cada sorf.p,io e o devido pelas outras empr(•zns ou estauclncimentos,
rpr·olhido semnnalnll'nlP, nfw podrndo ser realizado o primeiro sorteio dP eadn. snmann, auLPs dP pl'nvado n paganli'IÜo do
imposto r<d't'l'I'IÜP ao valm· do;-; [ll'l'llli(l;-; di;-;ll'ibuidos na Sl'lll:ma
a n h~riot·.
Art.. 47. O imposto dr: que trata este capitulo, S('t':'t reco-lhirJo por meio do g-uias visadas pelo funceionario eneatTegadu
da fisenlizaçiio das companhias, mnpl'!'Zas ou t~as:1s dP divPrsões. dovPtHlo soe aver·h:1do na-; nw::;mas guias o paganu·nto do
imnosto.
§ 1. Essas guias serão apresentadas pPlas c~nmpanhias.
~ociodadcs o estalw!Primcntos ('Om sr'~dP ne~La
Capitn.l c Estado do Hio de Janeiro, e llelas comtlanhias dn seguros com
séde no estran~ciro, ao Thcsouro NacionaL P, pelas qtu~ tiverem sécle nos Estados, ús rcé;pectivas Delegacias }'iscacs, sendo
facultado ás companhias e estabe1Peimentos com S<~Lic fóra
(]as capitacs do Estado, rPalizar n pagamento do imposto na
rPspecUva l'f'partir;ão at'l'l'f'adadora, com pr(~\·ia auf.oriz:wão dn.
I >Pll•§!nr. ia Fiscal.
§ 2. As guias p,ara pagamento
imposto sobre lucros
fortuitos deverão mrnrionar as im portaneias qu() tivPrPrn de
:::..er distribuídas P as datas r• lO!!'Rr 1'111 que os sort1•io:-> sPr:ío
··ffe<~t na·dns.
~ :L" }\;-; !;'ltias apl'I'Sf'llladas ]Wb~ f'lli1!!JU1lhias d1• Sl'glll'OS,
:·d~l'fio ft>ilas 1•m lripliratn. dr~volVI'lldil-sl' dous ,hls ·1'\t'lllJJlar·es
ú s~wiedade rcpresetJtanfP. que df'\'Pl':í rnvinr 11m:1 l'lfl earta
re~1~tradn. :'i lnsJH~dot•irt dP ~ot:~f!lll'll~~. dl'llf !'o dos 'd1•r. di:1..s se,cunlLPs ao paga nwn to do i m pos lo.
estabclcciml~nl.o~'

0

0
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TITULO SEGUNDO
DA FISCALlZAÇ.:\.0

Art. 'lH. Comprte :í fiscalização do imposto:
a) r-m grral. :í Dirr'l'loria d,l Hrr'f~ita Pullliea

Na~in11al:

rJ,,

'l'llr'souro
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b) ~í. TIP-tlwdnria dn ni~t.ric!n Ff'flPral. no~ raso~ ~njeit.os
á .<=ua jnris.dir.ção;
e) :ís dPlegaf'ias fiscan;;;, alfnndPgas. mosaR dr rendas e
collPclnrins frdPrM'.C: nos E~tados;
tl) ú~ camarn~ syndiraPs dns <'Ol'!'Pforcs. ans t.ahelliães. á
TP~pct~[oria dn SP~TII'<Is. :'1 lliSJIPr!nria flf' Banros, :í Snperinl.tnd<'IW ia dP CIn h~;. i':-:<'· I' i\ ;lt•s f' nffir·inPs fln registro de imnwveis. nbrig·ntln~ lrul()~~ a f'rll'llf'CI'I' :'!:-: r·Ppar!iP,ÕI'~ arrecafiOJ'c1S fi'; rsclar·peimpnfos qnC' llws fnt·nrn snlir.i!aclos pal'a auxiliar a ins<·t·iw:ãr'

011

Janr:anrl'lllll d11." impostos;
.irllli<'i:lf'~~ na f':-:plll'ra

de suac:.
attrihu içõe~;
f\ [lS junfas ('1)1\lllll'f'{'.ÍaP:-: nll l'1'p:1t'fÍÇÕr.s lfllí' SUas Yeze~
fizer. as f!ltaf'.'i nfí1, an·llinu·fírl di:-:ll'arlos nn al!rraç-õrs de conr) :111." jltizr•,:

r•

f•::cl'ivãr•.:-:

trootiOs dr' ;;;ociPrl:ldf'" r·onlllH'I'f'i:H·:-: flll por qu11!.a~. artos dn :lR~·~'mhlf.as gpr·:lf'.': d1• ~~wiPdadf''' :tll<lll~·n1a:-: 1111 l'lll nomman<lifa
J•or :H·,:üe;.;, Jt:H·iull:lf'" 1111 p:-:fl'allgr•it·a.". alff'r'alllln o~ s~n~ rslafulns f' dtW11111í'llflls rPlaf jyos :'• liquida,:fíll nn di:-:l.solucão d~
qualrptPt' c;or'.il'rladr·. SPIII a pr·o\ .t da qt 1i Ia1:iio dn imposto sohrf'
a l'f'llf la. PXJWd i: la pr>f:l ''" la1:ii.r 1 :u·,., ·r~HI a dor a t·.ur 1tpt•l ente.

Art. 49. As repartições cnr.a!'rcgadas da arerca.dacão dos

~mpostos de que trata o art. 1o designarão empregados que
W! incumbam de sua fiscalização, ns quaes deverão guardar,
soh pena de ~ esponsabilidade, intcirn c .completo sigillo em
rclac.ão aos documentos qnr. no des~nwr~nho de suas attribui-

f:õrs lhes forem presentes.

Paragrapho unico. A fiscalização qne incide sobre baneos c casas bancarias, será especialmente exercjda pela Inspectoria de Baneos; a dos impostos a quo se refere o art. 1o~
Irt.tras (1 e h, pela Insnectori a. de 88guros, e a do imposto á
Qno se rcfprp o mf'.'mw ~rtig-o, ]Pf!ra i. pela Snperintendencia
rlfl Clube:;.
Art. 50. Os r,c:;crivãcs dos juizes singulares e os secretadoR dos tribunaes de sognncla insl.ancia, federacs ou estaduaes,
~1fío poderão fazer ~onclnsns a.os juizos. para sentenca final ou
ir..terlocut.nria, qnc ponha termo an fei,o, ant.os ou proces,sos
dn qnalfnJer natureza, rrn rtno seja deyiflo o imposto de que
t.rat.a c"f.c regulamento, sem que dos rncsmos autos conste o
pagamento do imposto a que porvenfnra. cst.ejam sujeitas as
part.cs lit.iganfcs. Tgnalmcntc os ta1wlliãcs de notas ou servcnt.narios quo excrçanr funr.çõcs dCI nofario pnhU.co, federaeg
f)H esbH1uacs, não ponrrãn l:wrm· f'Srripf.nras de venda on
frn.nspass(' de rsfahrJocimPnf.os fahri.c: nu commcrciaes. disfl'rtrlfls d0 sneicrlarlf's, Jirynirlar,iio on dis8nhir,fio de sociodadf':'!
fl qnncc:qncr nlfer~:u::.õ{•.s rPfnrPntrs ans mP.;:mos osfabelecimenl.ns n snci rrlnrlcs. srm f{llf) srja tran~cripta na cscriptura a
prfwa rl:l qr1 itar,ãn rio impn:;;tll snhrf' a rPnrta. ({IH~ porlP-r:'i sor
ff'if :1 com :1 Pxhihiri'io rln 11lf imo hlão r.nhr:vio.
P:lra·~Tap·hn llTl ir· o. N rn l•nn1:1. Sf'Tltf'Jlr':l,
:H'~ÍÍf'.c: pnr!rd srr f\Xrrntnrla s0m flllf' rln
Jllf'll! o ronsf c n pagnmento elo impo;;;f.n .

profrrirla f'm tneg
rPspcct.ivo instrn-

fll. /I. r.nm:-ua R~~'nnical tln~~ Cnrrpfnrr·~ on a anf.n~ lf' 111 ,,..; E~l :1 d ()<.; r] l'..'i(~ llll lf' n!lt :11' l'lllli'.I'ÍÍI' q :tn :t l og·aJ=;, não
ttfhll i Ui J':'i a rnf :1r:fín nm Bolsa rln a.r·eõ,•s. 111ll·igar:õr.s. del){?tl.t'w·es
n11 fJttfrnc:; fi!.nlns, Rf'lll 11110 J=;f' nrnvC' a rtnif.ar:ão do pagamento
dr. impo.-:fn .c:nln·,· o~ .im'P)'l c tlivirlf'ndns :1.!1; a ultima arreca.\d

l' i d :t d 11

daçfif'l.
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TITULO TERCEIRO
Das penalidades
. Art. !>~. A~ contravcnc.ões deste regulamento ~erão put1ll1as mediatjl.ü processo administraLivo, tendo p01' hase a'
rcpr·e.·;f~lltac:ão do empregado a cnjo cargo estiver·_ a fisc~aliza
r;ão du imposl.o ou denuneia devidamente assignatla.
§ Lo No caso de denuncia verbal será tomada por termo
assignado pclu df'nnrwianl c e 1.cstcmunlras. qnand,, houver,
ennlendo todos os esclarrcimentos nrcessurins :1. exaeta verifit~aljfio da infraccão.
~ :.' ." A infl'acção dt~ qnc trata o rut. GO, ser(t conmmnicada. tPara os effeitns deste artigo, á respectiva repartição
al'l'ecadadora pelo jniz do feito em qne a mesma se verificar,
i ndnpcndcntc da acr,.ão administrativa poder ser inicinda pelos
IlrPios acima cslabcleddos.
Art. 53. No caso de representação ou de denuncia, a repartição fiscalizadora mandará ouvir o denunciante com o
}Jrazo cte 15 dias, sendo que no de denuncia precederá a esse
anto a verificação do faeto pelo funceionario designado pela
r11esma repartição.
Art. 54. Onvido novamente o empregado ou o denunciante no mesmo prazo, proferirá o chefe 'da repartição fiscalizadora sua decisão, podendo antes ordenar as diligencias qué
rmem necessarias.
Art. 55. Das multas impostas caberá metade ao empregado antor da reprcsentac,:.ão ou ao denunciante e a ontra mef :l(le á Fazenda Nacional. Qnnesqner despczas que se fizerem
para a cobrança amigayel ou judicial serão divididas entro o
.:•mprcgado ou o rlenunCiante e a Fazenda Nacional.
Art. 56. Pelas infracções ,Jlos dispositivos dn presente
regulamento serão impostas as 'tenal irlarles esLahelecidas uos
ar·Ligos seguintes.
Art. 57. Multa de 100$ a 300$000:
A's Camaras 'Syndicaes dos Corretores, aos chefes de revarLic;lõ'es puhlieas, aos tabelliães, escrivães c aos officiaes do
registro de immoveis que deixarem de prest.ar as informações
de que trata o art. 1c8, lcttra d, ou infringirem o art.. 51.
Art. 58. 1\lnlta de 100$ a 500$000:
a~ aos }woprielarins dns estabelecimentos de que trata o
arl. 21, § 2", qur rlcixarnm de fazer a drda_r·a~:\o dr~ qne o
<>npit.al do seu cstahclr.cimcnto 1S inferior a 5:000$, ou que,
nnnualmenl.c. nã~ fiz0~'1'111 a prova de que trata esse mesmo
parn:;rapho, ind~"IWJldcntcmcnto da applicação do disposto no
:,rt,. tí", ~ 2", ;:;0 f.::ir ·verificado pela nntorirlaflc fiscal, um lu<~l·o liquido superior n 10 :0.00$000;
l1) ans r>scrivfír:; c ~rr,rl'larins quo infringirem o art. 50;
(~! aos j:ri1.cs qup proferirem senl.cn«:·as nos autos ou
pro<~t~i"sos ti<• que trata o art. GO, sendo da eompctencia
do
.:\!inistrn da .Fazenda a imposição da multa;
rl' ao~ que infr'ingircrn disposições deste regulamentei,
para os qu:H'S nfb l:aja penalidade especialmente estabele-

cida.
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Art. 50. Multa de 200$ a 500$00U:
a) nos tabDlliães de notas ou a quem suas vezes fizer,
aos oÍ'fiei:ws do registro do immoveis que nüo expedirem, .no
pl'azo marcado, as guias exigidas no~ arts. 3-5 e 3-8, ou mfrillgil'em oul.rns disposi(;ões tlnslt~ rcgnlamcnto, P8ra as
quaPs nlin haja pcna especial.
·
Art. no. :\In lia de 500.$ a 1 :000$000:
a) aos que infringirem o art. 5° ou seu § 1°, sem prejuízo de qualt]uc:· outra penalidade em que incorrerem;
b) aos que infringiecm o art. 7o
e seu paragrapho
unico;
c·l aos que mfrin~irerri
o paragrapho unico do art. 9•;
d) aos que infringirem o art. 25.
')) aos que infringirem o pnragrapho unico do art. 27;
f) aos que infringirem o art. 4.7 e seus paragraphos •
.i\rt. ô I. ~fnlta de GOO$ a 2:000$00.0:
a) aos qUi~ infringirem o art. 19 ou seus paragraphos,
sendo imposla. a multa no minimo si. exporlla.nP~m1entc. requererem a matricula, antes da notificação que lhes deverá.
~Pr feita 11elo en.. ~·arrcg-ado da fiscalização;
b) aos que infringirem o art. 20 ou seu paragrapho unico.
c) aos que infringirem os arts. 21 ou seu § 1° c 22:
d) aos que não pagarem, nas épocas regulamentares, os
impostos do que trata este regulamento;
c) aos que fizerrm omissão dolosa ou falsa declaração de
juros nos contract.os do mut.uo garantidos com hypot'h cca, de
que trata o art. 33;
f) ao official publico que se reconhecer connivente na
fraude de que traf.a a lettra e, deste artigo;
n) ás companhias de seguros. ~)o~ falta do pagamento do
imposto devido, cujo imposto será descontado, na fórma do
nrt. 43, da caução existente 1Jto Thesoum ou nas DelegaciaH
Fiscaes. deduzindo-se igualmente a multa da caução, no caso
de não ser ella satisfeita pelas emprezas clevedoras;
h) aos proprietarios de estabelecimentos que, devidamentP autorizados mantenham clubs on secção de prcmios oH boni ficar:õcs mediante a distribuic-ão de coupons sujeitos a sorteio c que deixarem de recolher os impostos nas épocas fixadas. amm da importancia do imposto devido e suspensão do
funccionan~ento emquanto a não satisfizerem c sem prejuiz1a
das rwnas consign::vlas no respectivo rrg'ulamcnto;
1:) aos estabelecimentos de que
f rata a loUra h, deste
ar! igo. embora não autorizados, de~de ou c se vcrifiqne haveron' distrihnido premios, os quaos lambem ficam sujeitos ao
nagamcnto do imposto sonegado:
j) aos que, com o intuito de diminuir o lucro liquido
sujeito ao imposf.o. e~cripturarem comn fundo de reserva, lucr~s Ruspcnsos ou sub-títulos equivalentes. quantias tributa1

1

Vets;

k) aos flllC infringirem o art. 1 i, parngrapho uni co.
Art.. 62. Multa de 1 :•000$ a 3:000$000:
a)

aos que embaraçarem ou

impedirem

de

qualquer

modo a acção fiscal ou simularem. viciarem ou falsificarem
drH~Ullll'nlo:-:; I' r•sf'ri.plurnr;ãn n11 inlnilo de som·~ar, no todo ou
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em parte, o pagamento dos impostos de que trata este regu .•
lamento. além das penas eriminacs em .que pos~am incorrer:
IJ) ao~ q.uc nfi.o vossni1·em o livro de qne trata o art. 1\.1,
!dtra. b;
.r\rt. ü3. Multa tle 1 1)~, sobre a qua11Ua devida, alé o max i mo do 5 :000$000 :
Aos quo expontanearnrmlc se apresentarem para o pagamento do imposto, fóra dos praws estabelecidos, mas antes
!la remessa da divida para a cobranca executiva.
Art. ü4. Multa de GO o/o siJhre a quantia devida, atú o maximo de 5:000$000:
·
Aos que não pagarem o imposto devido e nf o se tcnl1am
aproveitado da concessão estabelecida no art. (KL
Art. 05. As multas serão impostas pelos ehefes das rcpartiç·ões encarregadas da arrecadação do imposto, cabendo reCJllrso de snas rlceisõcs, na fórma do titulo IV d(~sle regulamento.

TITULO QUARTO
Dos recutso!::
Art.. QQ. Os recursos s~r:i.tJ volunt.arios c ex-~.J{icio.
Art. 67. D:!s Jt•cisõcs que impuzcrem IJcna haverá recurso voluntario
a) para as delegacias fiscaes, das deeisões das repartições
inferiores dos Estados c do territorio do Acre:
l1) para o ministro da ::?azenda, da~ decisões das Delegacias Fiscaes, Recebcdoria do Districto Federr 1, Inspcet.oria d~
Seguro-s, Superintendcncia de Clubs, Mesa de nenda:. dn 1\la ...
eahé e collectorias do Estado do Rio de .Janeiro.
Art. 681. Das decisões favoraveis ás partes haverá recurso ex-o{ficio no prrprio acto de ser lavrada a decisão:
a) para as Delegacias Fiscaes, das decisões das repartições inferiores dos Estados e do f.erritorio do Acre;
b) par2. o minisf.re da Fazenda, do actos das molegacins
Fi senos e das rcpnrt.i~ õcs da Cn.pital Federal c Estado do Ilio
de .Janeiro;
Paragrapho unico Não devem ser interpostos recurso!-\
e.T-of(1:cio das dcliherac:ões rlo Se!Wnr!a im;;taneia, conl'irmatorias das de primeira, favnr.tveis :ís ,1nrf.cs.
·
A r L (j.g. O :.:ccnrso vol,unlario será inf.crposf.o no H'nzn de
fl'infa dias. rcrnf.ados da rl::lfa da intimnr:ão da der,isão.
Art. 7f o~ rccnrsos voluntarios só serão cnenminhadns
:í in~t.anein superior, mediante o drposito pr(~vio dos irnpnsl.o::;
o da impnrtancia das mult<1s.
Art. 71. Findo o prazo marcado sem que tenha sitio
inf.orposf.o o rermrRo ou prmmchida a formalidade cxigid:t no
:ufi~o anteredcntr, a àecisão pnssar{t em jnlgndo para t.odt"'S
os cffeitos.
·
Art. 72. O prrsrntc rcgulamcn to cntrnr(t rm vigor· nas
seguintes datas:
a) f de setembro do corrente anno. no Dist.rir.t.n Fcdoral
e nas capit.nm~ dos Estados do Rio rtc .Tnnciro, R. Panln. Paraná. 'finac::; f't~'raflc::;, F,c::;pirifo. R!.!.nfn ,., Hnhia.
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b) 10 do mesmo m~z e ::mno, no intoT'ior desses Esf.ado~
e na~ capit.aes dos demais, exceptn l\fafJo Gr·osso e Goyaz;
r~) 21l do m~smo mez e anno, nns rapitaes (' ini.PI'ior dos
J<:stados (h~ 1\faf.tn Grosso f' Oovaz P 11o in f "''in r• dos ]listado~
não r·e.fPriclos na lrrtra n..
·
1
Ari.. 7~1. l 'iram rtwogadaH a~ rlispnsft;l'l'·~ em contrario •l
Hio de Janrirn, 29 rir jnllto dr 1~l'?!•. --- llmne;·o Baptista.

Modelos a que se refere o regulamento
l\fODli~LO

A

nurA
A (r.nmpan1ria. sociadade anon~·ma. rrn commandita pon
acçõrs nu (HJJ' qnoln~ de rrsponsahi Iidadf' I imitada), estabelecida á rna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v:H~ recolher ao3
cofre'.; da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( nonF· Lia mpartição) em
qut:' ~,e ar h a maf.rirulada. a inrpol'lanria d •.- ............ ·-· .,.,
l(por exUm::-:o) prow•ninnff' do irnp,,:--:f,, dP ... ...... o/o sobre a
quantia de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (por extenso):
relativr. ans seus d ividPrulos ( un llwro I iquit1o, si se tratar das
sociedadi'S pnr quut.a~), rorrrspondenteR J.l) ..........•••••••.
(seme~~tre dt~ ..•......•.. ) n:t raz~o r! i" • • • • • • . • • . o/o do capital de rada at\'::in nll qnnta) .
(Data).
(Assignatm•a do gerente ou qtH'm ~ma-; vezes fizer)'.

MODRLO H
Glll:\

A (rompanhia, :-;orif'tl:ulr :mnnyma nn em rnmmandita por
:í r11a ••••••.•••..•••• var> rcr.olher aos
rnfrns rJ,-. .•.••••••.•••••••• (IHll1lG da repal'f.i(:.iío) em que se
acha mn.f.ricnlrlfla, a impnrl.arlf'ia dP ............ (por Pxt.enso)_
prm·Pnit>nf.r dn irnpnst.o ele .... •_;{, snhrr. a qnantia de ......••
• . . . . . . . (por PXten~n) rPiativa aM .inrn~ dR ..•... % das suas
obri!!:H_:.iif'~; (on dt•bf>nf'lo·,•s), rnrr,sr,ondrnt..::>~ ao .......•....•
H('.r,Õf",::), .. ~·.tnhf'IPrilh

(~H~IIlf':ill'i').

(Data).

(Assignatura do gerente ou quem suas vezes fizer) •

1'-f:ODELO E

Livro da matricula ds bancosj companhias e s=ciadadas anonymas na ........................... .
1\.Iatricula

(nome da repartição)

11 •••••••••

Deaominacão ...................................................................•
Objecto ou fim social ......................... ·.·: ................•..............•
Séde principal. . . . • • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . Filial .............................••
Data da n1~L·icula .............................................. 1
~ numero......... .
Numero e dat:l do decreto que autorizou o funccionamento ........ Debentures .. ~ valor •.... : ..... ::.::::::::::::::::::::::::::::::
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . •
taxas dos JUros ................................•.

I

OBSERVAÇOES

autorizadn
Quotas · · · · · · · · · · · · ......•..............
Capital ..... ·f .
'.C '·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~ dos dtvtdendos
. .
• •• •• •• •• • •• •• •• •••• •••
t 1ntegrahzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • E pocas e1e
.
· · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ..
.
pagamento.. dos Juros de debentures ........................ .
{ nutncto.........................................
dos lucrqs das quotas ...........................•
Accõcs
.....
'
valo~···:········································
d
't l · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..........•
•
} notntnatlvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagamen!o l d 0 capt_a
~ ao portador......................................
de sello
~t das
a~ç?es.Õ
· · ·...................•...........•..
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ........ .
as o ngaç es

EXERCICIO DE 192 ..•

EXERCICIO DE 192 ..•

EXERCI CIO DE 192 ...

EXERCICIO DE 192 •••

EXERCICIO DE 192 ..•

l.!.l

o:;
f-o

........ ...
~

Dl~. ,i~i2~1jo •••••.•••••.•..••••••••••••••••••• ~ •••
Juros Jc dcbcntures ................... ..•... $ •••
Lucro ela::; quotas ........................... . $ ...

C/)

tLl

::E
tLl

C/)

o

!:o:1ifi,.-:>,•~J.)

w
~

Imposto de 5

"f,, ..................... - · · · · · .~;. • •

[)it•) de 7

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

o:;

J)jt() cl~ í)

õ?
'-

J-,.l:h.l~i

........•.....••.•...•.•..•.••.. . i;; •••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $ ...

. · ·. · .$ · · ·

..........................••••.

•.••• . $ .••

...•• • $ .••

:_·_.:..:._:.$ ••

·I :..::_ ~~-J .:..:.:.

...
• • • • • • ~5 • ••
•••••• :!:~ ••• I...•.. ; ; ..•
~

• ••••. $ •••

::::::i:::

. • •• • •$ •••
. ••• •• $ •••

:~~~~_:$:._··

~..:_:_~_:.:...:1:.:..~~.:..:.:
•••••• )L ••

······1.'···
• ••••• $ .•.

······~~:

• • •• . . $ ...

• ••.• •$ . ••

• ..... $ .. ·I· .... ·~· ..
•••••• '$ ...
••.•• •$ •••

. ..... $ ..•

•••••• ~~ ••• j •••••• $ ...

. ..... $ ..•
• ..... $ ...

• ••••. $ .•.

...... $.··I· ..... r; ...

••••• . $ •.•
• ••••• $ ...
• ..... $ ••. , •.•... '$ •••

•• •• . •$ . ••

• . • ••• $ .••
:~~$~

• ..•. . $ •••
• •.... $ .••
. ..•.. $ ..•
-::--:-: .. $ •••

.-::--::"1~
~--::.--~$.---:--:
So;nnJa ...............•..•..
iJu;:1cro da certidão .................. .
O;: ta da certidão ...................... I. .de ........... de 192 ... 1•• de ........... de 192 .•. 1•• de ........... de 192 ... 1•• de ........... de 192 ... I •. de ........... de 192 .••

---~IJcndo
p:;

~·:c·;?,".::·}-~(t;'"::~: :::::::::::::::::~~H~~

r(i)
~

J

8;,--:

lllv.J

::;

tl

IJ)

i

i
i.•..

CIC

$...
, ...... $...

"'1'•••••• .. •••

• ••••• ),':1...

Sn:nma ............... ,.....

~~-.-~~~--~~.

.:·;.~·.·,c~::"::....

: .: 1 :1;::::....
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.
. .... . $ ..•

.$.

'"'"'">,'..

.

,,,,,.!(,,,. ••••••11i·••
• ••••• $ ••.

. ..... ;;.,~

<~c 192 .. -l::j~:::: ....... de 192 ••.

!......
$ ...
. ..... $ •.•

,

. ... ··~· ..

1...... $ ..

·····~·: ·i:::::y: · · · ··1<J+

o ••••••• .. • • • • • • • • • • • • • " ' " ' ••••••i'•••
. . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-----Lei~;

!......

>...

...................................
jt.rd;; de: tl~L1cntitres ......................... ;;,. . .

w.l

"'···••w'•••

• •• •• •$ • ••
•• •.• .• $ .• ·I·· .... $ ...
----~:~:~:f·::

• . •• • • $ •••

•..... $ .•.

•••••• $ •.. 1~--~~$~

••••• •$ . ••

....•. ~ •. ·'· •••• . $ •••

. ..... ~; .. ·I· .... -1·.'

... :. :$ ...

.:·.. :.f,:::

...... ~ .

.:...:._:__· . . $ •••

....•. $ ...
• ••••. $ •••

:: ~:: :$:: ~

~--::- •• •$ •••

.. de ........... de 192 ... I. .de ........... de 192 ... I. .de ........... de 192 •••

MODELO F
!.i no C:.e :r.:1atricula de

co.~M

ben:o.rias, de Ilenhor, de commorcio, de ind.ustria. filbril e de proibsão Hb;re.l n:;r................... (nome da ra:po.rtição)
1\I:n..tri.::~ula

n ..•........

Firmas ou razão social ...•...............................•................•.••..••...•

S~de

principal e filiaes ....••.....................••....••.....•...............••.•..•
Gcnero do commercio, industria ou proHssão ........................................... .
Data da Inatricula .................................................................... .

·I

Socios:
C 't I
f geral ................. ·...... : . .... ·.................
apl :1 .. • • ~ cmprcga.do no commer;:w ou 1ndustna ............... . Gerente •..•....•.•••....•.•....•..•••.••••••.•.•••..•...••..••

f

na~ne:-o

.... : ...••..•.•..•....•.•••••..••.•..••..••..

Contracto .. data do regt::;tco .•••.. : .••.•..••••.••••••••.•.•..•••.
1numero c uata do add1do .•..•...•••••...•...••.••••.

Podem usar a firma.
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......................................... .
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. ..... $ ... I ...... $ .. .

. .. ... $ ... !~~.$
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...... $.. .

• •.•• . $ ...

•.•.. . $ ...

• •••. . $ •••

. .... .$ .••
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• .... . $ •..
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o

o

a

td

t~

~

e:
D

..,1.2

ts=
o

DI

o

o

c;·

t:l

p.

o

o

~

Numero da c ertidão

o

l:f

c.ca

a
111

-o

G

I:'T'l

10

oI»

111

G

S"
Rubric a
do cmpre gado

o
:,!.
p.
10

p.

CD

""
td

...

Dividendos

o

-

.a

I

d

o

Juros

10

de debenJures

""

I

p..

(I>

Lucros liquidos das quota s

111
G
OI

td

o

l:f

I

t'1

G
111

10

I
I
I
I

l%j

10
p.

""

10

Bonificações

I

p.

10

De 6%

I

De 7%

I

-if
Pa

De 5%

f

I

5

Multas

G

;;:
.;.'»

o
~
o

o

't:)

•w
...
9.
o

Total

ô
p.
Q

oI»

ill

!Rubrica do em pregado

1

1:1

(I)

I Numero da certidão

I

10

p..

3'

Obser vações

.....
<P
~

z

;;:

o
>
~

I:'T'l

"''

>
~
"'"i

.n:t>t

-o

..

1

1

I
I

s

Numero de ordem

Numero da matricula
t:t

CD

Firma ou razão social

~

1),)

I
I
I
I
I
I

I

e:t
.,..
""

'"i

I Objectos ou fins sociaes
Sé de
I
n
I Geral
"'g
Imercio
Empregado no comou na industria

.,I

1:1
o

llt
-a
lltt

o

p.

o

i
""o.,..

td

o

11111

o

...

r:l'

CD

..,.

'"i
CD

e:t

..,.

p.

•

Lucro verificado

.a
1:1
G

Imposto de 3

CD
11111
r+

%

11111

o

A
e.

-

Imposto de 4 o I o
Imposto de

..,.

..,.""

I

11111

5o o

..,

s·""'

Imposto de 6 o I o

~.
'"'t

o

Imposto de 7 o I o

Cll

C!)

s
~
..,
C!)

Multa

C!)

n
llt
m
IID

""
'd'
llt

~

o

IID

~
IID

...""
p.
CD

td
CD

J:j

I:J"

o

!I

I Total do imposto
I Numero da certidão

-=ott

CD
IID

1111

l%J

td

~

'"i

o

o

l:b

1111

""

OI

·til

C1)

I

...

Data do pagamento

11111

~

CD

!Rubrica do empregado

I

IID
CD

...""
o

aa

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Lucro verificado

:?.
CD

t"11

i

>
""'
;o

o

.n>t

o

CD

g.

Imposto de 4 o I o
Imposto de

ID

a
CD

I

'"i

o

cn

(D

~

c

=
o

p.

Imposto de 7 o I o

Cll

C?

s

('!)

I Multa
I Total do imposto
I Numero da certidão
I Data do pagamento
!Rubrica do empregado!

Observações

~

-

o
o
s o

5o o

Imposto de 6 oI o

t"11

o

>
~ ::0

Imposto de 3 oi o

I

I

CD

11111

-::oz

~

'"'t
C!)

s;·
CD
""
CD
p.
Cl)

Ei'
pa
s::l
.,..
Cll

:L
CIJ

sa
o"

F=
::s

o

Cl)

M
Cl)

o-s

S.

o

õ"
p.
Cl)

....
co
~

- ·-

Numero de ordem

J

I

Numero da matricula
H

CJ)

Firma ou razão social

I

ao

~

""
...,

~

llt

oO

I

Cl)t

Objectos ou fins sociaes

o

p.

o

I

i

Sé de

'd

o

lXI

~

o

lXI

Geral

I

I

(')

o
D"

~

CJ)

'O

g

Empregado no commercio ou na industria

...,

llt

...,
CJ)

~

po

111

I

Lucro verificado

I
I
I

Imposto de 3 %

111

.a
ac»

..,
CJ)

m

r+-

o

OI

a~

-

Imposto de 4 o I o

..,.
m

Imposto de

llt

I

lXI

5o o

.,

Imposto de 6 o I o

I

I

Imposto de 7 oI o

I

Multa

s·""'

!2.
""t
o
C/l

ct>

8

ct>
~
""t
ct>

""
SI)

(4

o"
llt

"'

n

111

!:!.
llt

...m

p.
CJ)

'd
CJ)
J:j

1:1"
o

..'"'

I Total do imposto

I

n

I!J

l%J

...,o

'd
S3l

o c
""
C1>

I

-z

do pagamento

OI

;;:

CJ)

!Rubrica do empregado

•-t
I!J

I

.Jl!

oCQ

I

t1

OI

OI

I Data

I

Lucro verificado

m

I

Imposto de 3 oi o

o

I

I

o

I!J

Numero da certidão

I

~

CJ)

CD

o

;!::
[1l

o
>

-it: .,
CP

;c

CD

[1l

CD

>
;:o

Imposto de 4 "I o

ft
OI

.n

o

8

Imposto de 5"/v

a
a

~

...,
o

C1>

r;·

I
I

Imposto de G "Ív

I

Multa

I

Total do imposto

rp

...

(1;1

CD

Ul

c

::I

p.

Imposto de 7 "/v

o

C/l

r..

s
ct>

~

ct>

CP

p.
CD

ti
,~

s:i

"'

t ..

:.L
llt

sn"

:::
tJ

o

CJ)

Numero da certidão

I
Data do pagamento
I
I

lRubrica do empregado j
Observações

M

...,

(I>

~

o

c;·
p.
(I>

.....
co
N

~

~

t-t
o
.::q
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A,CTOS DO PODER EXECliT'IVO

MODELO C
GUIA

A (companhia, e1npreza ou soeio:iadc anonyma),

esl.a-

belecida á rua ............ v ar l'Peolhf'r aos cofres da ....... .
(ll01Ill) Ua 1'PprtJ'li1;;iu) a llnlHH'fath~Ía UP ........... .
... • . . . . . (por t•xtcnsu), lli'O\Pilienlr. dn impo~to dr .... 'i'c 3-Ubrc a quanl.ia d1• ..•.........•..• (por· PXlt•JJso), relati\·a á
graLifica~ãn (ou l)nnific~u;ãtt) a que f.-z j ús o :-;I'U pt'Psidrni H
(ou direeLor). 11u f:.'cnwslrc ........... (ou f'lll \il'lude dt• tnl

i• • • • • • • •

circumslancia).

(Data) •
(.As~ignalura

do gel'elllc nu quem

~~Lws

\f•zes fiz(lrJ.

GLlJA

A (casa bancaria, dr prnhor, ele commereio, de industria
fabril. ou ]i'., rxPtTrlldo a profissão lilwrnl rle ....... , e-stabelecida á rua .................... v:w rncolher nus rofr8s
da .•................... (nomr da repartic:ão), a itnpurtancia
de •................. (por extenso), proveaiprlf.f' do impos'~o
de .•..•. %, solH'P a quantia de .............. (pu r r•. :<o; !Pnso),
rolativa ao hwro liquido da me~llt:t ea~a. Yrrifieado nu ~~·nH~::;tre vencido a ............. .

(Data).
(Assignatura do gerente ou uono da easa).

DEOHETo :\. 1:-,. il!lo -

tn: :.! IH·:

Concede lt/lluJ·i:;lll:flu '' .1/"J'I'ill 8/or,•s
1'11/l.filllll/1'

11.

{11/II'CÍI!/H/1'

U p,., ....;jdi•J\1 ,. da n,•ptdll iL·a

d11 ...;

1/11

.\(jiJ:-;T,J n1~

(JII'a:.il)

1P:n

J.~imiled par-a

/lr'Jillhlil~lt

K-:1 ad11" ll11 idos d11 Hl·a:-;il,

~tll'lldl'tllln a_n lflt~· _f'l'illll'l'l'tl :~ :-:1Jl'ÍI"~Iad1• :tl_lilll~·"'" \l:tl'I•ÍJ~
~~ ot'(•:-; ( H1·az1 I1 LJultl ''"· :wl,lt'JZa.la a fuiwcwn:H' na Hl•pnhlil'a pt>lo dc'l'!'f'lo 11. lll.;-J.ti·:L df' l\1 d1• 1111\l'lltlll·ll dt• 1!11::. ~~

d1•v ;, lallll'llfl· J't'fl''''·""lll :ula. di'I'L'I'I a:
,\1'1 igo unil'll. E' CIII11'edida aulnt•izat:fto a \lappi11 :-;t"r''? (Bt·nil) Liruilt•d va1·a l:~>llliJltlaJ' a l"tllll'l'ÍIIIl:tr· 11:1 ll''fiiiJ;fH·a. e111ll 11:-; 1111\"11:-; 1':-:lalt1l11:-:. adrqdado:-; por· l'fl'l~il.11 di· 1'1':;:oln(~fío .-:-;pl~!'ial approvada a :.!ti df' l't~Vf't'l~i ro d1~ L!l-:!0 ~~ ''·"11fil'llla..la a 1:.! de lllal'1;11 do llll'.-3Ilto Ullllll, n!Jst't'\l.llldu a 1·e-
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r~·t·ida :-;ol'ÍI'dad~· a'- IIH'Slllél" c!au..,ulas qUI' êlrlllllpanlJalll n deneln 11. 10.50~1, dr· IH dl' no\'l'ltdll'fl d1• 1\ll:l, ,, fiearulo niJI'it-:ada a ~llllllll~ir as Jill'ltl<llidatks ultc1·iore:-; exigidas vela luê!l:·da~ão

cnt vigor.

Hio dP .Tani'Íl'O, :! Jp a;!lt:-;1,, dt• 1\l:!:.', 101" da: lndepcndcnc ia e 3 í'' da Ht·pulJliea.

.!. J>ircs do llio.

111~ ·; IJI':

.\liUSTit 111·: 1\l;!:!.

l'uiJ/it·tf. o fl({/i.,.,•Jío da Tt·h'''''i-Slucortllia ,; eonr·r·nt:iio da Jlayf/,
Jltll'll

o sultll'riu 71111'i{ica dos

(1111/'lil'los

Íltfr•nt.acio11w~s

() "I'I'S idl'ltl ~" da lti'JHtbl it·a dtJs 1•:-.:l.adtiS U nid11s do Bmsi I,
faz p11ltlil'a. a :ull11'."fi'' da ltt•ptildir:t '1\·IH·I'tt-~lo\ aca ú Con\I'IH:<1o pa1·a a ~~du1.:fio imcifica dt1-; l'tllll'lielos inler·naeionai'S,
a:-:~ignada 11:1 ~~·~unda ConJ'PrPncia da Paz. na IIaya, a IH de
OuluiH'o dt• :1!!07. l'<llll'orllll' l'lllltJtttlltit•oll ao :\linisLPrio das
Jll'la<:õ:•s J•;xl l'l'ÍIIJ'I'S a LP!.!:ll.:ãn lloll:tndl'za lll'sl a Capil ai. IJdl'
.'Jofa d•• 'i di' .lttl'ftt, Jll'''ximo p:t."'::i:tdlt, ru.ia f r·adllcr;ão ul'ficial,
::I'UillpalliJa 11 ]ll't'::-t•Jllt• dt'CI'I'Io.
Hio IP .lmll'il'lt. ".! dt• .\r~!l-.11• d1· l~'l:.'. lrtl" d1t Indt•vr•ndl'lll'ia r• :1 í" d:1 lli'Jlllhlica.

. \ ':,t'/'l'tfu J/(lJ•IJIIt'S.

TIL\ I li I I :r . :.\<)
Jkal Lt•gar;iio d1t:-; Paizt•s-JJaixos, no J:rnsil.

Hio dt• Janeir·r1, -

IP .Jullw dt•

I \1·~:.'.

1:\ . 1. I :1H/:!O.
~l'nlror

l\linislro,

r:lllll I'I'I'PI'nlleia ú :\'ola IJIII) ,.,,:-;..;a FJ'.\,('.('I11'11(~iil S(' di!-!lliill
d1• dir·ig-ir ao llll'll ]>l'l'dl'l'r•sstll' :r.~; dn DI'ZI'IIIht·n dn 1\J:!O,
J )j l'l'cfor·ia Hei'Ul dos N1•t;oeios !'oi i f it•os c• Diplomai i co:-;,
N. ~W, l'l'lativn ao dt•sejo I'XJH'e:--i'o pP!o GnYet·no da Hepu-

]J1ica

T<~IH'('It-~lo\·aea

}l:l!'ÍI'il'a

do:'.

1fio ndlll'l'ir· ú r•JilV<'JJI'fín para a :--oludio

t'llllflil'llts

ittlt'l'lliH'Ítlllil<'S,

l!lOI, fPilitlt :1 ltlilll'il, dr· n1· lr'lll

lf,,

1111'11

dt• "rH

d1•

Ouluhi'O 'dn

<:o\'1'1'1111, d1• li•vat· ao

,.,,nJtr•t'iiiH'Itlo d1• \'1""sa 1•::-\i'l'l!l'lll'ia iflli' 11 <:ovt·r·no da Bainha
1t11fiJ'ieou aqul'llt• di'Sl'.i'' ú.-; l'ofent·ias t~onii'aefantes, ao llli'SilJO
1<'lli[HI llll<' sol ieil nu o Sl''ll 'P:ll'l'l'et' sobro a .questão de saber
~c a HevuJJ!ica 'l'rheco-Sluvnea duvia ~or cuusit.lcrada como
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pari,. ,..,nf r·ael anle nu :-;t•. na sua opinião, a ntHII'Sltll da Ht'JH~
J,Iica. ú eon\·r·rwão rh• arllilt·ai!l'lll dt~\·ia fazrr-:-;p de l'illtlill'llltdadt• ~~tllll o ad. U 't dr~ssa C(lÍwen~;ão .
. \s l'nlcneias eonlml'lanlt•s aJoplara111 f'Sft• llllillltl Jltll_'l't't'l', sem l'ot•tn·ular JH'llhtlllla ,,bjcc(,'tto •Ú adl!c~ão da Ht•puhllea
Tl'lll~en-~~loYal~a :í ~upradi I a l'lli!Ycn~;ão.
.
i:\lps I as cnnd i t.:õt• ...;. pat'f'!'t' :w Uovt'l'l~,, tlll; H:t mlr :1 q li." o
aedH·do Jll't•Yblll Jltl a1·l. !l 't da l'Oil\"t'llt.:an pndt• H'l' l'flllSldet :ldo l'illllll e:-:falwlt•rid(l, r• qur•. plll' t'nnst•p;uinfr•. nada :-:r• fl'JlJliiP a rptP a adht•sfío da llt•puhlica Tt•ltt'l'll-SIO\al.'a :-:t•.ia t·on;-; idt•l·adu ,·.umo Jdin i I int t' IH'I'ff'i f a.
nw·ir·a :uTeilar·. ~~·nl11n· :\linislr·o. a:-: r·t·ift•radas c:t';..!ttl'anr::t..; d~t nrinlta 11111i :tl!a t'llll..;ider:u;ã,,.

( a s .~ ." J T h . 11. I' !r' 11 f I' .
. \ Sua Exet•ll·t'tll'ia
11

~f'llltill'

I lJ'.

J,,:-:,··

\lanrH•I dt• .\zt•\t•do l\Iar·qut• ...;,

.\linislr·r1 ,,,. J<:sl:trlll 1l:t;-; H·t•lar§•r•< I<::\II'I'Íill't'<, r•lt• ..

(lií' ..

r•lt·.

Hio df' .l:tlli'ÍI'O.

/'11hfir·o a 11dht'.1/ío da Fiu!undi11 fis ('nJI/'1'1/I'Iii'S ,. 1Í
ussiunll(/lls i/a 2" Cun(r'/'1'/U.'Ífl tlu z~u-:.

n~·,·lut'l/t'lfO

() L'r·f'~idt•nlt• da ll('Jllthlil~a dos Estados Unidos d11 Hral'az puldka a adhPsãn da Ht•pnhlil'a da Finlantlia :í.s Conv,•rwõc~~ P :i I kelara~,;ão. a~~ign~das na ~egunda Con 1'1•r·r•ru~ia
da Paz, n:t Ha~'P, a 1 H tk Outubro de Hl07. eonl'rli'JlW t'llltllllll'' icott no M inisl ('I' i o da:-: Jkl:v:õt·~ Ex: I t'r·ior·,~:-; a Lt•ga1:ão llnl'lnnd('Z:t 111':-:l.a Capilal, po!' Nota do 7 dl) ,l11llto JH'oxinlo ·Jii:l~
;-;ado, c11ja lraduc~:ão o l'ficial acompanha o JH'e::;unlo dec'l'el o.
:-;i]

H in de .Janci ro. 2 de 1\;..:-osl u dP I !J:!~, I OI" da lndr~Jll'llrit'll
cia ,. :J.J." da llepublica.
EPITAUIO l'EHHÔ.\.

Azenethl

J!ol'fJIIes.

'I' HA I l li f :f).\ ( )
1\t•al Ll'gat.:fír, dt~s l'aizt•:-;-Baixn~ nn Hntsil.
Hio de .huwir·n,, dr• .lnllro til' l!l:!:2.
~"\ . I . I 'ti !:! ;L
~~·rdtlll'

!llinislr·P,

refel't'llcia ú ~lia ~nla dt• '2.'2 de NoVI'n!ln·,, dt• 1!l:!O.
1 li l'f'eloria Gemi do~ Neg-ncins l'ol i f ier1s e ])iJdomal Í('n.<, nullli'I'O '27, rclati\:a ú adhc~üu da Finlandia ·ús cunYenr;õt•.--: ,, á
Crllll

llPclal':ll::l•t a..;.-;i;..:rt:Hia." 11:1 :--\I'~!IIIHI:r r:IHtl'•·r·•·rwia •la Paz, c c:-;pt~rialllll~llft~ t't e•Ht\t~llt..'iilt pal'a a .-;~tltH:;Io paril'ka dos ~\orllli
du~ inlt~l'II<H~inna•~..;, lt~lllllt a IJtlltr·a ,,,. kvar· a11 e•,nlleennento
dn Vo~sa Exct•IIPtH'Ía qtll' 1·.-.;~a ad Jtp..;;ÍII t'ui 1\11[ i fi cada aos
r_:IIVPI'Ilfl~

da~

Pldt•rwia~

l'tlltlnu·l:llrl•·~.

;'.;iio ltavt•IJdll ••..;,..;p~ ( :11\'I'I'Jlll." l'lll'ltttliado llf'lllrlllll:t qppo,c.;i~·üo :'t adiH•..;iin da Finla11dia ,·, ('IH!\ l'lll.'ii11 pa1·a a ~oltH~:in pa-

t·ifira d11..; t'llltllil'lt~.·~ illil'l'llilt'ÍIIII:tl'<. l'tll't't't'
an
t:nvt'l'llll th
Jiainlta q111' 11 :ti'I'ÚI'dll pr·•·vi..;l" 1111 a1·l ih11 ~I 'r da tliln l'tlltVI'Ilc;ão p•.,dt~ ~•·r·. a..;~illl, l'lllt..;idt•l·adll t'lllllll t•..;lalwlt•t·itlll n 'I'"'· p11L'
!'tJIJ~t'hllillll\ llada se op111l1~ a qr1•· a adltt•..;fio da J•'inlalldia :-::Pja
con:-::id••r·ada eorr111 d•~l'i 11 i I. i' a n P~'l'il'i I :1.
()11Pir·a :tt'l'l'ilal'. ~~·nltnt· \lini.-.:lr·~~. a..; 1'••il1·rada-.: cil'3lli'Ull-ta:-:: da flti11lra 11111i nlla t'nlt~id••r:t•:i"i•J.

( .\..;,..;,") '1'/t..
•\

1•~\:et'llt•rH~ia

Sua

n.

/'(I'!Jie •

O ~~·nhor Dr· • ._lu-:(~ ~lanuf'L dt• .\zevt~d" .Mal'que...;,

.\I i 11 i~ll'tl tlc• I•:..; I adn da..; lklwií1·..; J•:xl t'I'ÍIIL'C:-::.
l'll'.
ele.
rlc.

l>Et:JtETO \. l:í.;J!t;; -- 111:
Pu 11lil'lt

11.

tt!lfl~'slln

udnjdtil''tio

do Letlnnin tí

tÍ IJ/It'l'i'tt

~ ~lL ,\I,IIS'l'll DE
Culll't'/lr't(u

l922

fltl 1/auu )lata n~

IIIOI'ifimo r/,Js Jll'illl'i)Jius d11 Cont't>ll-

'.'tÍu dt• I ;,'1/t'lil'o. de I !JOG
() 1'1'1':-;idt•ltll' da 1\i•puhlica t),,,, l<:'t:rd•1..; I :nidu~ do Bra..;il
faz llltblica a ltdlu•<t•l da ili'JHihlit·:, d;1 L~~II••Jlia ú C"uvt•nt;il.n
a~si~~nadLJ 11a U<~;-;a. ~~ lH de~ OllltiliJ'II dt· l!llli. para a adaptaç[ii, :í !-!lli't'l'a lllill'ifitJlH d11~ p1·irll'i1ii•1-: da t:•IIIVI'IH,:ãu da Ct'tli.
Ve!'llll'llt:t. a:-;-.:igll:ld\1 l'ltt t :l'lll'hr:r t1 ti d1· .Jull11• dt• 1UOG, ~e-.
t:uudo L:•.llllll1UilÍI''lU :w Mini~l,·r·i•, tl:1.-: ltl·l:ll:llt·~ E~ll'l'Íot·es a
Leg:u,::lo ll•)llandt•za nt•;-;(a Ca1•ilal. p11t· :\ola dl' I de Jnlho u!-

Umo. c1rja frad1Jc1:Ü11 1d'l'ieial at'llll:panha 11 pt'l'Seulo Lll'ereto.
Hi11 tlt• J;Uti'Íl'"· :.~ •k .\~11::;[,, d1· l!r-!:!. 101" da lndL'Jwndcn-

cia •' ;}.'t" da

llepuLdkn.
El'I'l'.\CIU PESSàA.

, \ ::,t:vctlu MW'IJIICS.

fli11 di' .lalll'ir·••. i dP .lnllw dr 1922.
~.

1. I

íHJ:~(i.

~''"""'' .\1 in i:-'1 L'o,
l'1·t' ul'dl'lll do llll'll Ut~VI~I'Illl, u du et~nfunuidade eom o artigu :2ft da CnnVI'Il•::itl da lJaya. d1• I~ du OuLnhm de 1907,
pura a adap!uc,:fi1, ú guerra mal' i I illl:t dus prineivius da Cou-

.\1:111~ lJII

11üilJ:il 1:\I:.I:U'rt\0

\'r~nção dn GeiJH'hra. I eu h o a ltont·a de Lt•ansmi!Lir a Vossa ExCl'Ilenda eôpia devidamente authcntieada de uma Nota, do
1" de Abril ultimo, vela qual o flnverno da LcUonia notifica
ao Governo da Hainha a adhcsão da Lcttqnia á suvradita
Cilll venção.
1
O <loverno ria Ha i •tha rcr·r•h,•tt r~:sa No f a a Hí dP Aln·il

ui I imo.
, , .~·, ....:J
Sr•gnmlu r·omnmnieatão fpil,a ao tiWU (~ovct'JW pela Lct!'at;ão da Suissa na Haya, n <:ovurno da LefJonia, vor Nota
do I" de Abril ullimo, parf.ieipou ao Conselllo Federal Suisso
o :.;cu desejo d1~ adherir ú Convettr:fio de Uenebra d1~ n de Ju1h o de 1UO(), desfi nada a melllnrae a sorte dos feridos c cnl'l~rnws nos excrc i Los em campanha.
Queira acecitar. Senhor Ministro, as reiteradas scgurantas àa minlta mui :tlta consideração.

Th. B. Plcyte.

A Sua Exccllc'lcia
o Senhor Ur.

,Jos1~

I\lauod de Azevedo l\Jarqucs,

l\liní!-ll'o de Estarlu das Helac.ões Exteriores,

ele.

ni o

ele.

etc.

de .Janeiro.

1\l ini~lcr·io

do~

.:\Tcgoe i os EsLrangeirus da Lellnuia. Higa.
Em 1 de Abril de 19:22.

N. T.

J10.17li15.017.

Sf'nlror i\1 ini~tro.

Tenho a. IJnnra rie ]I'VaJ· officialnwnte an seu ennltccinvnlo que, d·~ roiJforlllidarlt~ eom n al'ligo ~·í da Cnnvenç:io
da llaya, de IH de Onlnhro •k 1!W7. pal'a a adapfa(.,'ão ú guerra
lll:ll'itima do,:; pr·ine1pios da Convencãn de <lew~hra, o Ooverno
da LeUunia adhen~. sP!ll 'IWnhunm reserva, :í dita ConvPnção.
A Assemhh;a Con:-:liluinll' adoplon. a es-:;n respl'il!l, a 21
cif' 1\lar~.:n ultimo, urna il'i, cujo Lcür é o seguirlLt_•,:
Lo A adllnsão :i CIJI\Ventão da llaya, de 18 dt~ Ou I ubro
de J !107, para a ad:qtUu:ãn ú p;tlf'rt·a maril,i ma dos JH'i tH'ipio3
da C••nvPn~ão d1~ ( ;.~:wllra t~ adoplada e eonJirmada pl'la pt·e-.

sente lei.
2. A IPi •·nlmrá em vigor dPsdc a sua publiearãn.
Esta lei deve s<'l' publicada com a Convenç:ão mencionada
•~o p!'inJCiro artig·o.
3. A Convenção entrará em vigor quanto á Lettonia, de
l}ünformidade com o artigo 26 de Convcnçã(l •.
0

0
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Fiear-lhc-hia ::.:raftJ, SPnt)()J' Milli:~lro, ~i f\(! uignasse de
fazr•r ás outras Pot1~neias siguatariatl a notificação :previs.ta
no <:rUgo ~ í da •:f)nvcneãu.
Qnpira ueeeit:u·. SCtihor l\lini~lr''· a..; segurauc.:uti da mi-

1ih::l ~Ha eon!:iidl•ra,;ã~l.

X . ..1. Jfót:1'ol!ir:::;.

!'rr·::.:it.klll t~ do Cu11-:dho.
;\P~!IWiu~ 1~.-.trangeil'os.

:'\Jini:',fl.'fl dq..;

A Sua Excdl·•lll
•· ;.;~"11111•1' 'lilli"f'"
Haixo.-.:, lli.J.'".

it~
:\'·t;ut:i~t,

.J,,>

1·:-;traugl~iro-;

d''t'\

Paizes~

C1·l'l itii·ad11 1"11' c''Piél r•ntlfllt'll\1'. ·- 1) ~eeref.ariu Get·al do
tln;:; N1~!:, wiq:.; J~;til.rau;.;eiro:ó du.·; J'aizeo-.Uaix.o:; (asillL'lÚ\TI· .

Mím··if4~1'i"
.,,i~mtfur<t

DEGHETO \.

t:'í.~>~H

--nr:

s

tJI: .\.GOt-:'1'0 DE

!H-.2.:?.

Auto1·i::;a o ill in i.~ f rn riu .·ltn•icll 11 111'11. I w/ustriu c Commetcio,
u crrlllradtll' r·um. Cdso Cuf111!1 fJUJio do. Co.'ila Cirnc. o.
'ÍII.sfolfo~·~lu dt• ltlllfl j'alJI'ica tlr: {rtrinlw. de 111aHd1:uca t' ...;éus
,'iub-Jn'utlucfl•,· 1111 Jilll'nw:rlu rlfl .lfuJ't'J/.11, m:uniciJJÍO rlt~ BonwleÍI'os, l:~'ilodn tlt( l 1 tll'ahyfJIJ. d,• llr;t'liJ'rlo cum o tlcctclo
11. f . .'iW, de (i (!e l•'l}f'l'r:il'o tlr~ 1!12.~

{_) J'r••c;idl'llf.t·. da ltPJ'Ilblira tfpc; 1':.-ladu.": Cnido::; rlc• Brasil,
f.endo t'JII '> i:--1 n " q111' ~·..,f altf~J,·t·,· ,, d•·tTdn 11. í. ~~ ífl, de r. lk
fcvrt'Pil''' 11!- l\J:.:·_>, l'l'"'d' t•:
Arl. I." Fira auluriL.adtJ n lllitll~fro da A;::-rieulbll'<l. 111{]U:-Jtria 1: I >•11mterriu. :1 nmtr:u:tar !:•1111 Ccb\1 t"olumhanu da
Cu~ta Ciru,•, a iu."tallat:ftu do uma ·fal,rira. dP t'ariaha de lllan-·
dim·a ~~ :~~~11:-; sult-pt·udurto:-;, 1w P"' n:u:ftfl d11 \l11n•nu. municipin do Ur~11a11,~ira..;, r::-;tadn da l'at·a11_vha, I'Ullt (~apaeidadn rll~
rprodueç;io dia1·ia "'' '!lln ~;;11:ca:~ d,~ Ltl'illh<l, 4lr aee\lnlo t~nm n
est.alJdcr i1k1 no dt·u··~l o 11 . .'f.;) iO. de (i dt' fevcl't~it·u de l!l':!~.

Al'l. "!."
fim

o

l;,,.,.,~nw ,·om~eúorú :111 eunl~P~~iuiJariu

para cs;-;e

rlllPI't~.-;1 itiJtl dt• snknla I' l'illt'll l~llUfus dn l'éi::;.
Ar!. <L" lh·YPt;'anJ-:-:(~ a;-; d i~!Hh ir.~Jrs e1n rollt.t·ario.
lllll

Hio d"

dencia

L'

.latli'Íl'o,

:~de

agu::;lu de

t!J·:.·:, 101" da lndepctl-

:J.í·• da Hepuhl iea.

J. Pires (io llio.
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J)ECHETO :\. l 3. ;)~);:)-DI:: "2
.-ibrf~ ao

UI:: AGOSTP DE

J.llinislcrio tia i1(Jricullura., Iudust1'1:a

IJ

l \L'-~

Cunwu~1'cio. "o

cn~dilo de 5.000:000$, JH1Ya r~onr.ede1·~ wn em]n·estimo de

ÜJIWl quantia ti Companhia Elr!cltn-Mctallurnú·a Tl1·asilcil'o, cr1m st_:dc em Híbdrtiu Preto, no Estado de S. Paulo

O Prt~~idt~nl ,, da Ilepuhl ica do:-; 1!.::-;larlu.:; Unid•J:-1 do Bra~;iJ,
fendo ouvido_ o Trilmnal rlt• Cuntas. na fórma do .~ :::·. n. TU.
rlo a!'l. ~lO "'' r·P~I''~divu l'l~gulalllellfll e de aeeônlo com o
decreto 11. I~•. IOG. de V dl' uoYeHÜJI'O df' JOi:!.l. t·u-;nh·•· abrir
ao 1\Jinist.t~J·i,, da A~rieultnra. Industria p· ComntPJ:f\io, o er•~
dito de r,. 01111:000$, )J:ti'U ('fllll'edel' lllll I'UllJl'(_•_-;f.iJIIfl flp igual
impol'laJH'-ia :í Ctnnpanltia Elr·etro-1\Jl'l.alltH'giea Brasileil'a, com
~;éde c•m H.itwil'fí" Pl'f•to. no t~~~'fad'' d~ j;;_ Paulo. no~ f.f~rmos
(lo dt>t'J'rto lf'~i:-;l;d i\" 11. L:! Hi, de ti de janeiro do armo
proximo pa-::-;adn.
ltiu dn .Janeiro, ·! dn agtJ~tu d1~ I!J'..'"!. lot·· da fndt>tlf'llucn~ia

o

~~í''

da Ht•tH!ltlica.

EPTTAUJO PE~HÓA •

./. Pires do llio ..

DECRETO :'i' 13.00G-

DE .~ DI:: AGOS'J'{) DE

19??,

O Presidente da l~cpublica dos Estados Unidos do 13rasil:
Considerando que será da maior convcniencia para o estudo
da Historia Patria reunir os ob,iectos a clla relativos que se encontram nos estabelecimentos officiaes c concentrai-os em um museu,
que os conserve, classifique e exponha ao publico, e, enriquecido
com os obtidos por compra ou por doação ou legado, contribua,
como escola de patriotismo, para o culto do nosso passado:
Resolve, em vista da autorização expressa no art. 3') do de·
ereto legislativo n. 4.492, de 18 de janeiro do corrente anno, crcar
o Museu Historico Nacional, expedir para elle o regulamento que
cam este baixa, assignado pelo ministro de Estado da justiça c
Negocias Interiores, c organizar-lhe, ad referendum do Congresso,
o quadro do pessoal.
Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1922, JOJu da lndcpcndcncia c
34·• da Rcpublica.
EPITACIU I'ESSÓ;\.

Joaquim Ferreira C!zaves.

6B

RffiUlAMEftTO AQUE SE REfERE ODf[ftETO H. 15.596, DESTA DITA
I

l\'luscn llistot·ico Nacional. Sua organização
Art. 1. 0 O Museu Historico Nacional, dependente do
Ministerio da Justiça c Negocios Interiores, terá por fim
recolher, classificar c expor ao publico objectos de importancia historica, principalmente os que forem relativos ao
Brasil, e concorrer por meio de cursos, conferencias, commemorações e publicações para o conhecimento da historia
patria c o culto das nossas tradições.
Art. 2. 0 Em duas secções se dividirá o .lV\useu, a primeira das quacs formada de ob.\ectos historicos em geral c
a segunda de moedas, medalhas, scllos c peças similares.
§ 1.0 Serão conservados em cada secção, constituindo
um archivo especial, os documentos que acompanharem os
objectos adquiridos e comprovarem a sua authenticidade
ou lhes disserem respeito.
§ 2. 0 Serão annexadas á 1a. secção uma bibliotheca
especial de histeria universal, particularmente do Brasil, e
de archeologia e historia da arte, e á 2a uma bibliotheca
especial de numismatica, sigillographia c philatelia.
Art. 3.0 Estarão a cargo da secretaria o expediente e a
economia do Museu c os demais serviços que não pertencerem ás secções.
li

Constituição do pessoal
Art. 4.0 O pessoal constará de:
1 director;
2 chefes de secção ;
2 1os officiaes ·
3 2° 5 officiacs,' um dos quacs servirá como secretario;
3 3°5 officiaes ;
1 dactylographo;
1 porteiro;
1 ajudante do porteiro;
Os guardas e serventes necessarios.

Acros no Pnn.rm r.xEctiTtvo

Art. 5.0 O director, nomeado por decreto, será de livre
escolha do Governo.
Art. 6. o Os chefes de secção e os tos e 2os officiaes
serão nomeados por decreto, mediante promoção dos
funccionarios de categoria immediatamente inferior.
Art. 7. 0 Por portaria do Ministro serão nomeados os
3os officiaes, mediante concurso, que será commum ao
Museu Historico Nacional, á Bibliotheca Nacional e ao Afchivo Nacional.
Art. 8. 0 Serão providos por portaria do Ministro os
cargos de porteiro e do seu ajudante, por meio de promoção
deste e de um dos guardas, respectivamente.
Art. 9. 0 O dactylographo será nomeado por portaria
do director dentre as pessoas que provarem ter conhe-.
cimento e pratica de dactylographia e haver sido approvadas nos exames de portuguez e arithmetica, prestados
em instituto official ou fiscalizado pelo Governo, e que preencherem as condições exigidas para o provimento dos
cargos publicos federaes.
Art. 10. Os guardas e serventes serão nomeados por
portaria do director, escolhidos aquelles dentre os serventes por meio de concurso e estes dentre as pessoas do
sexo masculino, que tiverem mais de 18 e menos de 30
annos de idade, souberem ler, escrever e contar e satisfizerem as demais condições exigidas de quantos se propuzerem ser admittidos nesse caracter nos estabelecimentos
publicas da União.
Art. 11 . Por merecimento se farão as promoções a
chefes de secção e por antiguidade, na razão de 1h das
vagas, e merecimento, na de 2/ 3, as promoções a 1o~ e
2ns officiaes e a ajudante de porteiro.
§ 1. 0 A antiguidade que prevalecer:i para as promoções será a do effectivo exercício no cargo, com exclusão de licenças e faltas.
.
§ 2. 0 Nas promoções por merecimento deverão ter-se
em conta ás habilitações, a assiduidade, o procedimento,
a dedicação ao trabalho e a importancia dos serviços prestados.
·
III

Deveres e attribuiçõcs dos funccionarios
Art. 12. Compete ao director :
1o, distribuir e presidir os trabalhos, velando pela observancia das disposições legaes e regulamentares con-
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cernentes ao Museu e exigindo dos funcciona1'ios o cumprimento das suas determinações;
2°, nomear e exone1·í:u- o dactylographo, os guardas e
os serventes ;
3°, dar posse aos funccionarios ;
4°, escolher o secretario, designar os funccionarios que
devam servir na secretaria e em cada uma das secções e
transferil-os, quando necessario, exceptuados os chefes
de secção, que servirão nas secções indic~das no decreto
de sua nomeação;
5•, providenciar quanto ás substituições nos casos de
impedimento, quando reclamadas pela conveniencia do
serviço;
6°, regular a distribuição dos períodos de férias, sem
interrupção dos trabalhos, e organizar o serviço dos domingos e dias feriados, assim como o que se tiver de rea...
lizar fóra do período do expediente ordinario, de modo
que a cada funccionario seja concedido um dia de descanço
ou sejam compensadas as horas de serviço extraordinario,
todas as vezes que houver trabalhado num daquelles dias
ou fóra desse per iodo;
7°, fiscalizar o comparecimento do pessoal, podendo
justificar até oiio faltas em cada nwz e conceiler licença
até trinta dias;
8°, impor ao pessoal as prna:. disciplinares seguintes:
a) advertencia;
b) reprehensão por escripto;
c) suspensão até quinze dias;
9°, prorogar o expediente ou antecipar o encerramento
deste, bem como fechar temporariamente uma ou mais
salas de exposição, quando qualquer dessas medidas se
tornar indispensavel;
10, estabelecer os livros necessarios ~í. escripturação;
11, promover a acquisição por transferencia de estabelecimento official, por compra, por permuta ou por
doação, de objectos de valor historico, comprehendida a
de moedas, medalhas, sellos e especies similares, necessarios ás respectivas collecções, só effectuando a permuta
por exemplar em duplicata que puder ser dispensado;
12, providenciar quanto á installação, segurança, inventariação e boa conservação dos objectos que constituírem o Museu ou lhe houverem sido confiados e quanto
á organi?:ação dos catalogos, segundo o plano de classificação que adoptar;

'1t
13, ouvir os chefes de secção sobre

a

authenticidade

e a importancia historica dos objectos a serem adquiridos
e a conveniencia da acquisição, ainda que a titulo gratuito,
todas as vezes que lhe parecer necessario, assim como
sobre o plano de classificação a ser adoptado em cada
secção ou alterações que este tiver de soffrer, podendo
ouvil-os igualmente sobre qualquer materia ele serviço do

Museu;
14, corresponder-se com quaesquer autoridades e solicitar, sempre que julgar de utilidade, o parecer destas ou
de particulares, que tiverem razão pnra ser consult:.1dos ·e
quizerem prestar esclarecimentos acerca da authenticidade e importancia historica de objectns a serem adquiridos;
15, conceder autorização para serem copiados objectos
do Museu, quando dahi não pttdrr resultar inconveniente
algum;
16, procurar obter informações a respeito e providenciar no sentido de ser organizada para uso do Museu
uma relação pormenorizada de objectos de valor historico,
'relativos ao Brasil, pertencentes a museus ou outraf1 instituições ou a particulares, e bem assim de inscripções de
maior interesse, edificios historico~ e mom1mento7. exis1Pntes em qualquer ponto do paiz;
17, tomar parte nas reuniões dos directores dos estabelecimentos encarregados do curso technico e concorrer
para a approvação dos programntas ~ org~m ização dtl ho-r~uio ;
18, desi~;nar, todos os annos, os funccionarios que
devam servir como professores das materias do curso
technico que estão a cargo do Museu e, em caso de
necessidade, convidar pes~~oas P.sfranh:-~s, de n·c•_mtweidu
~;aber;

19, providenciar no sentido do regular funccionamento
do curso technico na parte attribuida ao Museu t' presidir os exames das materias ahi leccionadas;
20, organizar annualmente o prngramma e promover
a realização de um curso ou serie de conferenci::ts publicas
sobre historia patria e educação civica;
·
21, promover a realização de outros cursos, conferencias e commemorações, permittir o uso da sala dE· conferencias e fixar o respectivo aluguel;
22, autorizar despezas nos limites do orçamento e
ordenar, sempre que entender necessaria, a prestação das
contas do secretario, fazendo recolher ao Thesouro as
quantias recebidas;
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23, a ceei tar, si na occasião o Museu dispuzer de
espaço sufficiente, para expor ou sómente para guardar,
objectos de reconhecida importancia historica, pertencentes
a instituições ou a particulares, os quaes restituirá logo
que forem reclamados ou não convier que continuem a
seu cargo;
24, proceder, sempre que lhe parecer conveniente, a
uma verificação geral ou parcial nas collecções existentes
no Museu e ás investigações que porventura se deverem
seguir, fazendo notar o resultado em livro especial;
25, fazer sahir as pessoas que se portarem inconvenientemente, prohibir-lhes a entrada e, sendo necessario,
solicitar contra ellas a acção da autoridade competente;
26, dirigir os Annaes do Museu Historico Nacional e
quaesquer outras publicações do Museu, estabelecendo os
preços de venda e as condições de permuta e de distribuição gratuita;
27, expedir instrucções para a boa execução dos
serviços de que forem incumbidos os funccionarios e
autorizar quaesquer medidas comprehendidas nas attri...
buições destes ;
28, designar, todos os annos, o chefe de secção que o
deva substituir nos casos de impedimento;
29, dar conhecimento ao Ministro dos factos de maior
importancia ou gravidade que occorrerem no Museu e,
no começo do anno, apresentar-lhe um relatorio dos trabalhos realizados.
Art. 13. Compete aos chefes de secção:
, 1°, distribuir e fiscalizar os serviços das secções e ahi
manter a ordem e a disciplina;
2°, auxiliar o director, facilitando-lhe a acção e propondo-lhe as providencias que julgarem uteis ao Museu;
3°, encerrar o ponto dos funccionarios que lhes estiverem subordinados;
. 4o, fazer inventariar as acquisições, trazendo em dia os
hvros a esse fim destinados, e restituir ao secretario as guias
de remessa, depois de assignar o recibo correspondente;
5°, fazer assignalar a propriedade do Museu nos ob.
Jectos de suas collecções e numeral-os do modo que melhor
se adaptar á natureza daquelles e nos casos em que
nenhum damno lhes possa dahi resultar;
fio, ter em boas condições de segurança, ordem e conservação os objcctos que constituirem as collecçõcs, assim
como o mobiliaria existente nas secções;
7°, catalogar e fazer catalogar taes objectos, procurando
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trazer os catalogos em dia e enriquecei-os de notas elu..
cidativas;
8°, permittir que sejam photographadós os objectos
em exposição e os documentos não considerados como
reservados, quando não houver inconveniente, tomadas as
devidas precauções, e autorizar a retirada das copias feita;
por qualquer processo;
9°, proporcionar aos visitantes os esclarecimentos que
o Museu houver colhido a respeito dos objectõs em exposição e lhes forem solicitados;
10, dar parecer, quando consultados pelo director,
sobre questões que interessarem ao Museu;
11, encarregar-se, salvo ex c usa justificada, do ensino
das materias do curso technico que devem ser leccionadas
no Museu, organizar os programmas e fazer parte das
commissões julgadoras, não só dos exames, mas tambem
dos concursos (art. 81);
12, ter a seu cargo o archivo e a bibliotheca de cada
secção;
13, organizar e remetter ao director, nos primeiros
dias do mez, a estatística de todo o movimento das secções
e, trimestralmente, o resumo dos trabalhos, com indicação
da parte que nelles houver tomado cada um dos funccionarios;
14, substituir o director nos seus impedimentos, substituição que caberá em primeiro logar ao que houver
sido para ella designado e na ausencia deste ao outro
chefe da secção.
Art. 14. Cabe ao secretario:
1°, dirigir os trabalhos a cargo da secretaria e ahi
manter a ordem e a disciplina;
2°, auxiliar o director no desempenho das suas funcções
e na execução das suas determinações e propor-lhe as
medidas que o serviço da secretaria reclamar;
3°, encerrar o ponto dos funccionarios que lhe estiverem subordinados;
4°, enviar ás secções, acompanhados de guia, os
objectos adquiridos para as respectivas collecções;
5°, encarregar-se da escripturação e da correspondencia, trazendo em dia e em ordem os papeis da secretaria;
6°, assignar certidões e authenticar copias;
7°, organizar as folhas de pagamento do pessoal e processar as contas, tendo aos seus cuidados todo o serviço
de contabilidade;
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8°, funccionar como secretario das commissõesexamina·
doras das materias do curso technico, leccionadas no Museu;
9°, ter a seu cargo o deposito e distribuição das publicações do Museu e o recebimento das quantias prove..
nientes da venda de taes publicações c do aluguel da sala
de conferencias, prestando contas semestralmente e sempre
que lhe for determinado e recolhendo ao Thesouro as im ..
portancias em seu poder;
10, apresentar ao director, trimestralmente, o resumo
dos trabalhos da secretaria, com indicação da parte que
nelles houver tomado cada funccionario.
Art. 15. Cabe aos 1os officiaes:.
1•, auxiliar os chefes de sec,ção e substituil-os;
2°, occupar-se, auxiliados pelos 2°~ e 3°" officiaes, com
a boa disposição e installação dos objectos e com a respec..
tiva inventariação e classificação, esforçando-se por obter
informações que tornem mais interessantes os catalogas;
3°, encarregar-se, salvo excusa justificada, do ensino
da§ materias elo curso technico, que devem ser leccionadas
no Museu, no caso de haver sido dispensado desse en~
cargo o chefe de secção;
4°, acompanhar os trabalhos em andamento para a
respeito informar os chefes de secção.
Art. 16. Aos 2° officiaes cabe:
I o, auxiliar os 1Oi officiaes e substituil-os;
2u, attender ao serviço da visita e consulta publica.
Art. 17. Cabe aos 3°' oHiciaes:
1o, encarregar-se dos trabalhos de escripta ou outros
para que tiverem sido designados;
2o, prestar serviçns na bibliothcca e no archivo de
qualquer das secções que delles necessitar, auxiliando os
demais officiaes na collocação e conservação dos livros e
documentos, na organização dos catalogo5 e na consulta
publica;
3°, substituir os 2os officiaes.
Art. 18. Cumpre ao dactylographo executar os tra..
balhos concernentes ao seu mistér, conforme lhe for deter..
minado pelo chefe de serviço ao qual se achar subordinado.
Art. 19. Incumbe ao porteiro:
1o, dirigir o trabalho dos guardas e serventes, de con..
formidade com as recommendações dos chefes de serviço,
aos quaes estiverem subordinados;
5
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2~», fiscalizar o comparecimento dos guardas e serventes
e tomar-lhes o ponto;
3°, cuidar da segurança, conservação e asseio do edificin e do mobiliaria;
4°, abrir o edifício e verificar, findo o expediente, que
nenhuma pessoa ficou occnlta c foram fechadas todas as
portas c janellas ;
so, exercer a policia na portaria, não se afastando do
seu posto, durante as horas do expediente, sem ahi deixar
o seu ajudante ou, na falta deste, um dos guardas;
6°, guardar no vestiario os objectos que os visitantes
e consul tantes trouxerem e que, conforme determinar o di·
rector, não puderem ser admittidos nas salas de exposição
ou de consulta e restituil-os na occasião da sahida;
7°, enviar ás salas de consulta os livros e outros objcctos deixados no vestiario, quando forem requisit:1dos
pelo funccionario que attender ao serviço;
8°, não permittir que saiam livros ou quaesquer objectos sem a apresentação de guia assignada pelo chefe da
secção a que houverem sido enviados ou pelo secre1:trio,
vt>rificando sempre si conferem com a guia;
go, guardar na portaria todo o material que trouxerem
os photographos e copistas, enviando-o aos chefe~ de
secção ou ao secretario, mediante requisição;
1O, dar execução ás recommendações do secretario
em tudo quanto entender com o serviço interno e externo.
Art. 20. Ao ajudante do porteiro incumbe auxiliar o por ...
teiro em todos os seus deveres e attribnições e substitui l-o.
Art. 21. Incumbe aos guardas:
1o, exercer a maior vigilancia e fiscalização nas salas
de exposição e nos postos que lhes forem designados;
2°, não deixar o serviço sinão a1omentaneamente e
depois de virem occupar o seu Jogar outros guardas ou
serventes;
3°, não permittir que das secções saiam livros ou
outros objectos sem a apresentação de guia assignada pelos
respectivos chefes ;
4°, prestar auxilio ao porteiro, assim como ao seu aju ...
dante, a quem substituirão.
Art. 22. Aos serventes incumbe:
to, tratar do asseio do edifício e conservação dos
moveis, livros e outros objectos existentes no Museu;
2°, executar outros st'rviços internos ou externos que
lhes forem distribuídos;
3°, auxiliar os guardas e substituil..os.
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IV

Expediente c ordern dos trabalhos
Art. 23. Só nos dias utcis e das 11 ás 17 horas haverá
expediente na secretaria e nas salas de trabalho das
secções.
\
Art. 24. Para o porteiro, seu ajudante, guardas e serventes o serviço ordinario começará ás 10 horas e terminará
ás 17.
Art. 25. Os funccionarios de uma secção não se
deverão dirigir á outra ou á secretaria, a não ser em objecto
de serviço, o que se entenderá igualmente com os da secretaria em relação ás secções.
Art. 26. Não será permittido aos funccionarios fazer
commercio ou collecção de objcctos da natureza dos que
constituem o Museu.
Art. 27. Serão considerados como não tendo comparecido os fttnécionarios que estiverem servindo como
professores do curso technico c, tendo assignado o ponto,
faltarem ás aulas ou aos exames, sem permissão do
director.
Art. 28. E' prohibido fumar nas salas abertas ao publico
e nas de trabalho e de deposito.
Art. 29. Os guardas e serventes deverão apresentar-se
uniformizados quando em serviço ostensivo na portaria ou
nas salas de exposição, de consulta e de conferencias.
Art. 30. Os objectos que constituírem as collecções
serão installados de modo a apresentar conveniente aspecto, sem prejuizo das condições de perfeita segurança,
devendo a sua conservação e preservação, bem como a
do mobiliaria, merecer constantes cuidados de todo o
pessoal.
Art. 31. Os trabalhos de restauração só se farão
quando julgados indispensaveis e não prejudicarem o caracter historico ou artistico dos objectos e poderão, mediante ajuste, ser confiados a pessoas habilitadas, que os
executarão sob a vigilancia do chefe da secção.
Art. 32. Em cada uma das secções haverá para os
objectos que formarem as respectivas collecções um
inventario geral ou registro de entrada por ordem chronologica, um inventario por salas e mostradores ou armarios e um catalogo systematico acompanhado de indice alphabetico, inventariados em livros differentes e catalogados
separadamente os documentos e as obras impressas.
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t. 33. A invcntariação c a catalogaçâo deverão
estar em dia e abranger todo o acervo das secções, sendo
enriquecidos os catalogas de notas e informações tão
desenvolvidas quanto for necessario.
Art. 34. Não serão expostos os objcctos que ainda não
estiverem devidamente inventariados e catalogados.
Art. 35. Os objectos em exposição deverão estar
acompanhados de rotulos que indiquem qual a sua significação e quaes os seus numeras de ordem.
Art. 36. Serao conservados á parte na 1a secção os
objectos historicos que não disserem respeito ao Brasil e
forem transferidos de estabelecimentos officiaes ou vierem
ter ao Museu por doação ou legado e na 2a secção as
moedas, medalhas, sellos e especies similares que forem
referentes a paizes estrangeiros e procederem daquclles
estabelecimentos ou se adquirirem de outro modo.
Art. 37. Não poderão ser cedidos por emprestimo os
objectos historicos, comprehendidas as moedas, medalhas,
etc., assim como os documentos e obras impressas, salvo
o caso de ordem expressa da autoridade superior.
Art. 38. Nos Annaes do Museu Jlistorico Nacional,
serão insertos catalogas, monographias historicas, prelecções e conferencias effectuadas por iniciativa do Museu e
trabalhos cscriptos por funccionarios ou por ~stranhos a
respeito de objectos pertencentes ás secções ou a respeito
de outros da mesma natureza que merecerem ser estudados.
Art. 39. O Museu publicani um guia resumido para
uso dos visitantes, organizado segundo o plano que for
adaptado nos catalogas, com a descripção dos objectos
mais interessantes e com esclarecimentos historicos a respeito, do qual se farão novas edições, ao passo que se
forem tornando nccessarias.
Art. 40. Publicações especiaes de caracter historico ou
civico e reproducções de quadros ou de outros objectos
poderão fazer-se para distribuição por occasião de solennidades commemorativas ou exposições especiaes.
Art. 41. O Museu estabelecerá 'relações com instituições
do mesmo geriero, nacionaes ou estrangeiras, ás quaes
enviará as suas publicações, bem como a bibliothccas e
archivos.
Art. 42. Da estatística, que do movimento de cada
uma das secções será organizada mensalmente, deverão
constar o numero de pessoas e o de corporações que a
houverem visitado, o de consultantes e o de consultas realizadas, o de copias dependentes de autorização e repro ....
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ducçt)cs photographicas levadas a effeito, assim como o
numero de acquisições registradas, além de outros dados
que offerecerem interesse.

v
Visita c

con~ul t.a.

Copias

Art. 43. As salas de exposição serão franqueadas,
todos os dias, das 12 ;ís 16 horas, sem exclusão dos fe-

riados c dos domingos, ás pessoas que se apresentarem
decentemente, não sendo admittidas as de menos de 10
annos de idade, que não vierem acompanhadas de visitantes adultos.
Art. 44. A consulta das ohras impressas que constituírem a bihliothcca especial de cada secção c dos
documentos que formarem o archivo e, a juizo do director,
não forem de caracter reservado, será pcnnittida nos dias
uteis, das 12 ás 16 horas.
Art. 45. Os funccionarius, q11e forem designados para
attcnder ao serviço da visita c ao da consulta, deverão
tratar os visitantes c os consultantcs com urbanidade e
prestar-lhes esclarecimentos, quando solicitados, a respeito
dos objectos em exposição, exercendo toda a vigilancia,
procurando manter a ordem c o respeito, não pcrmittindo
conversação em voz alta, e podendo, na ausencia do director
ou de quem o represente, convidar a sahir aquellcs que,
apezar de advertidos, forem desrespeitosos ott de qualquer
modo se portarem i nconvenientementc.
Art. 46. Os ohjectos que por sua natureza devam ficar
sob a guarda immcdiata do chefe da secção só poderão
ser examinados mediante pcnnissão deste, sem a qual
não deverão ser retirados dos seus logares os ohjcctos
em exposição.
Art. 47. As moedas, medalhas, sellos c peças similares, estejam ou não em exposição, só poderão sahir dos
seus Jogares para o exame dos visitantes ou consultantes,
quando presente o chefe da secção ou o seu substituto, c
não se mostrarão a mais de duas pessoas ao mesmo tempo.
Art. 48. A comparação de objectos estranhos com os
do Museu só se poderá cffectuar mediante autorização do
chefe da secção, ao qual deverão aquelles ser apresentados
com antecedencia.
Art. 49. Os documentos e as obras impressas serão
pedidos por meio de boletim e dados á consulta na secção

a que pertencerem.
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Art. 50. Aos visitantes e consultantes será facultado
o uso dos catalogas, com o auxilio, si for reclamado, dos
funccionarios que attenderem ao serviço.
Art. 51. Pelos damnos que intencionalmente causarem
ao edificio, mobiliario ou objectos pertencentes ás colJecçõcs do Museu c pelo extravio de taes objectos :5crão
criminalmente responsaveis os funccionarios, visitautcs e
consultantes.

Art. 52. A rcproducção photographica dos objcctos
do Museu c a copia por outros processos poderão ser autorizadas., quando tacs objcctos não correrem o risco de
ser damnificados e inconveniente de ordem alguma puder
resultar, não sendo retirados dos seus Jogares sinão no
ca.so de absoluta necessidade.
Art. 53. E' prohibido aos que photographarcm objcctos do Museu fazer uso de suhstancias chimicas que
produzam luz artificial.
Art. 54. Não dependerá de autorização a copia das
obras impressas dadas ri consulta.
VJ

Curso tcchnico
(COMMUM AO MUSEU HISTORICO NACIONAL, Á BIBLIOTHECA
NACIONAL E :\0 ARCIIIVO NACIONAL)

Art. 55. O curso technico, destinado a habilita1· os
candidatos ao cargo de 3" official do Museu llistorico Nacional c ao de amanuense da Bibliotheca Nacional c do
Archivo Nacional, constar<í das seguintes materias, distribuídas por dois annos:
J• ANNO: historia littcraria,
paleographia e cpigraphía,
historia política c administrativa do Brasil,
archeologia c historia da arte.
2" ANNO: bibliographia,
chronologia c diplomaHca,
numismatica c sigillographia,
iconographia e cartographia.

Art. 56. O ensino das materias será dividido entre
os estabelecimentos a que é commum o curso technico,
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cabendo ao Museu Historico Nacional o de archeotogia c
historia da arte e de numismatica e sigillographia, á Bibliotheca Nacional o de historia litteraria, de bibliographia,
de paleographia e epigraphia e de iconographia e cartographia e ao Archivo Nacional o de historia politica e
administrativa do Brasil e de chronologia e diplomatica.
Art. 57. Como professores das ma terias do curso te~
chnico servirão os funccionarios designados pelos dircctorcs dos estabelecimentos a que tacs materias corresponderem ou, em caso de necessidade, outras pessoas para
esse fim convidadas.
Art. 58. Os programmas serão organizados annualmente pelos professores e submettidos á approvação dos
directores, que se reunirão na Bibliotheca Nacional e se
entenderão sobre o horario a ser estabelecido c o regular
funccionamento do curso.
Art. 59. De 16 a 31 de março estará aberta a matricula na Bibliotheca Nacional, devendo os candidatos
ao 1o anno apresentar certidões de approvação nos exames
de portuguez, francez, latim, arithmetica, geographia e historia universal, especialmente chorographia e historia do
Brasil, prestados em instituto federal ou fiscalizado pelo
Governo.
Art. 60. Logo que se encerrar a matricula; será enviada aos directores do Museu Historico Nacional e do Archivo Nacional a relação dos alumnos matriculados.
Art. 61. Realizar-se-ão as aulas nos mezes de abril a
novembro e durarão uma hora, destinando-se a cada ma...
teria tres horas de aula em cada duas semanas.
Art. 62. •as aulas que as comportarem, serão dadas
lições de classificação e administração de bibliothecas,
mappothecas, archivos, museus historicos e gabinetes de
estampas e de moedas c medalhas, comprehendidos os
exercidos praticas.
Art. 63. Encerradas as aulas, seguir-se-ão os exames,
prestados por ma terias, aos q uaes só serão admittidos os
alumnos que houverem comparecido a mais de metade
das aulas correspondentes.
Art. 64. Realizar-se-ão os exames em cada um dos tres
estabelecimentos, conforme a materia, perante uma commissão composta do director c dois professores, um dos
quaes será, de preferencia, o que se tiver encarregado
do respectivo ensino.
Art. 65. O exame de qualquer das materias constará
de uma prova escripta, para a qual se darão duas horas,
e de uma prova oral, que não poderá passar de meia hora~
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Paragrapho uni co. As provas escriptas de paleographia
e epigraphia, archeologia e historia da arte, bibliographia,
chronologia e diplomatica, numismatica e sigillographia e
iconographia e cartographia terão o caracter de provas
praticas de descripção e classificação de objectos pertencentes ás collecções dos estabelecimentos em que taes
materias devem ser leccionadas.
Art. 66. A cada uma das provas, escriptas e oraes, que
forem julgadas aproveitaveis será dado um valor, de um
a cincQ pontos, considerando-se approvados na materia os
alumnos que houverem obtido 12 pontos, no minimo,
como somma das notas dos tres membros da commissão
examinadora.
Art. 67. De 1 a 15 de março estará aberta, na Bibliotheca
Nacional, a inscripção para os exames de segunda época,
aos quaes serão admittidos os alumnos matriculados que
por qualquer motivo houverem deixado de prestar exame
na primeira época ou sido inhabilitados nessa occasião.
Art. 68. As pessoas que tiverem seguido, no estrangeiro, cursos semelhantes e obtido o respectivo certificado
de habilitação poderão ser admittidas, em segunda época,
a exame de todas as materias do curso technico, provando haver sido approvadas nos exames de portuguez,
chorographia e histo~ia do Brasil, prestados nos institutos a que se refere o art. 59.
Art. 69. Encerrada a inscripção para os exames de
segunda época, será enviada aos directores do Museu
Historico Nacional e do Archivo Nacional a relação dos
candidatos inscriptos.
Art. 70. O resultado dos exames será sempre communicado pelo director do estabelecimento em que se
tiverem realizado aos directores dos outros estabelecimentos, aos quaes serão enviadas cópias authenticadas
dos termos de exame.
Art. 71. Ás pessoas que obtiverem approvação em
todas as materi~s elo curso technico serão expedidos
certificados de habilitação, que serão assignados pelos
secretarios dos tres estabelecimentos e· em que se
declarará o numero de pontos obtidos em cada exame.
VII

Outros cursos. Conferencias. Commernorações
Art. 72. Haverá um .curso ou serie de conferencias
publicas sobre historia patria e educação civica, a cargo de
Leia c1e 1tn2-VoL

m
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funccionarios do Museu ou de outras pessoas para esse
fim convidadas.
.
Art. 73. Cursos especiaes e conferencias avulsas
sobre assumptos historicos poderão realizar-se por inicia...
tiva do director ou mediante sua permissão.
§ 1.0 O director terá sempre o direito de exigir que lhe
seja apresentada, com a devida antecedencia, a conferencia
escripta para, depois de a ler, autorizar ou não a sua rea·
lização.
§ 2. 0 A sala de conferencias será cedida me1iante aluguel, quando forem pagas as entradas e não for destinado
a um fim patriotico ou beneficente o producto destas.
Art. 74. Deverão ter um caracter instructivo e educa..
tivo as conferencias promovidas pelo Museu e ser illustradas, sempre que for possível, com projecções e com a
apresentação de objectos historicos.
Art. 75. O Museu procurará relembrar as grandes
datas nacionaes por meio de exposições especiaes ou por
outras formas de commemoração.
Art. 76. Para solennidades que não forem de iniciativa do Museu a sala de conferencias não será cedida sem
autorização do Ministro.
VIII

Concursos
Art. 77. A inscripção para os concursos, mediante os
quaes serão nomeaJos os 3°5 officiaes do MLtseu His ...
torico Nacional e os amanuenses da Bibliotheca Nacional
e do Archivo Nacional, será. ab~rta no segun lo desses estabelecimentos.
§ 1. Serão admittidos á inscripção os candidatos habilitados no curso technico (art.· 71 ).
§ 2. 0 Não se tendo inscripto candidatos nas condições
do § 1o, nova inscripyão será aberta para aquelles que pro ...
varem ter sido approvados nos exames das materias a que
se refere o art. 59, prestados nos institutos ahi indicados.
§ 3.0 Em qualquer das hypotheses dos paragraphos anteriores, só se inscreverão as pessoas que provarem ter
mais de 18 e menos de 30 annos de idade e preencherem
as demais condições exigiJas para o provimento dos cargos
publicos federaes.
Art. 78. No caso de se terem inscripto can1idatos ha...
bilitados no curso technico, 05 co:1cursos co:tstarão de
provas escriptas, praticas, de descripçao e classificação de
0
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objectos pertencentes ás collecções das varias secções dos
tres estabelecimentos.
Art. 79. Verificando-se a hypothese do § 2(\, do art. 77,
consistirã.o os concursos em provas escriptas e oraes de
todas as materias do curso technico, nas condições estabelecidas no art. 65 e seu paragrapho uni co.
Art. 80. Realizar-se-ão na Bibliotheca Nacional as
provas dos concursos, á excepção das provas praticas que
versarem sobre objecios do l\1useu ou do Archivo Nacional, as quaes se deverão realizar no estabelecimeilto a
que taes objectos pertencerem.
Art. 81. As commissões julgadoras dos concursos
serão compostas do director de um dos tres estabeleci·
mentes, como presidente, designado na occasião pelo
Ministro, e dos oito professores do curso technico, como
examinadores, ou na falta destes, de funccionarios designados pelos respectivos directores.
Art. 82. As disposições complementares que forem
necessarias, relativas ás condições em que se deverão realizar os concursos para o cargo de 3° official ou ama...
nuense, constarão de instrucções expedidas pelo Ministro,
que tambem disporá quanto ás condições dos concursos a
que o art. 10 se refere.

IX

Disposições gcracs c transitarias
Art. 83. Serão transferidos para o Museu Historico·
Nacional;
l. Os objectos que constituem o museu historico do
Archivo Nacional;
2. O acervo da secção de moedas e medalhas da Bibliotheca Nacional, inclusive as obras impressas que
formam a bibliotheca especial da secção;
3. As collecções de moedas, medalhas, sellos e peças
similares existentes na Casa da Moeda, que conservará
apenas os exemplares que lhe forem necessarios dos trabalhos que houver executado e das peças que lhe servirem
como modelos;
4. Os quadros historicos e mais objectos de caracter
historico que formam o /\luseu da Marinha e o Museu
Militar;
5. Os quadros historicos e quaesquer objectos de caracter historico existentes no Museu Nacional, na Escola
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Nacional de Bellas Artes e em outros estabelecimentos
publicos federaes, nos quaes poderão, entretanto, ser con·
servados os objectos que particularmente disserem respeito
aos fins ou á historia de cada um delles.
Art. 84. Os objectos que forem transferidos de estabelecimentos publicos federaes ou de outro modo adquiridos por occasião da installação do Museu poderão ser
expostos ao publico antes de preenchida e até que se
preencha a exigencia do art. 34, devendo, porém, organizarse uma relação provisoria de taes objectos, aproveitados
os inventarias de que tiverem vindo acompanhados.
Art. 85. A's pessoas já habilitadas no curso de bibliotheconomia a cargo da Bibliotheca Nacional e ás que se
habilitarem no corrente anno será permittido completar o
curso technico, frequentando as aulas e prestando exames
de historia politica e administrativa do Brasil e de archeologia e historia da arte.
Art. 86. Emquanto se não puderem apresentar candidatos approvados em todas as ma terias do curso technico,
a inscripção para os concursos será aberta desde logo nas
condições do art. 77, § 2°.
Art. 87. Os officiaes, nomeados independentemente
de habilitação no curso de bibliotheconomia ou no curso
technico que o substitue, não poderão ser promovidos a
chefes de secção sem que neste se habilitem.
Art. 88. Por occasião de entrar em execução o presente regulamento) poderá o Governo prover os cargos
sem o preenchimento das "formalidades aqui exigidas.
Art. 89. Os vencimentos annuaes do pessoal do Museu
serão os que constam da tabella annexa.
Art. 90. O Museu Historico Nacional será installado
nos edificios do antigo Arsenal de Guerra.
Art. 91. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 2 de agosto de 1922. -Joaquim

Ferreira Chaves.
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Cargo

Ord.

Orat.

Dlrector ....•...•..............
Chefe de secção ............. .
I o official .•.....•.•...•....•..
2° officlal •..•••••..••........•
3° official ••••••.••.......•.••.
Dactylographo••••.•••••••••.••

10:000$

5:000$
3:600$

7:200$
5:600$
4:400$
3:200$
2:400$

2:800$
2:200$
1:600$
1:200$

Total

15:000$000

10:800$000

8:400$000
6:600$000
4:800~

3:600$000
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Porteiro ....•.•••..•.......•••
Ajudante de porteiro ...•......
Ouarda .•••...•••.•.•..•......
Servente ••••••.....••..•...•..
OratJficação ao 2° official que
servir como secretario. . • • .

2:800$
2:400$

1:400$
1:200$

4 200$000
3 600$000
3 000$000
2 400$000

1:800$000

Rio de janeiro, 2 de agosto de 1922. - foaquim Fe"elra

Chaves.

DECRETO N. :15.597

.,_.DE

7

DE AGOSTO DE

1922

App1•ov'a a J•esolttçiío elo conselho fiscal do Deutschc Ueberseeische Banlc, (Banco Allemõ.o Transatlantico) com séde
em Berlim ( Allemanha) em 1·eunião realizada a 28 de
abril de 1922 e concenwnte ao auamento do capital para
as ope1·aç6es das suas {iliae:: no Brasil.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
.attendendo ao que requereu o 4:Banco Allemão Transatlantico:»
(Deutscihe Ueberser-ische Bank) sociedade anonyma com
séde em Berlim (Allemanha) e autorizada a funccionar ~o
Brasil pelo der,reto n. 8. 8·i7, de 26 de julho de 191 t. resolve approvar a resolução tomada em reunião JD c.Jnselho
fiscal do alludido banco, realizada em 28 de abril de HJ22, 1:3
pela ·qual ficou elevado de Mks. 5. 000.000 para .1\-lk~.
10.000.000, o seu capital destinado ás operaçõe::; das "uns filiaes no Brasil
Rio de Janeiro, 7 dl3- agu~to de 1922, 101" da Injcvcndencia e 34o da Republica.
EPI1'ACIO PESSÔ:\,

Homero Baptista.

DECRETO N. -15.598 -

DE

7

DE AGOSTO DE

1922

Approva o prnjl'cfo e respectivo orçamento, na importancia
de 16:654$804 (dezeseis contos seiscentos e cincoenta e
quatro mil oitocentos e quatro ?'éis) para a const?·ucção
de um desvio para embarque de '-madeira na estação
«Presidente Prudente'>, do ramal federal de 1'ibagy1 da
'lf:,)trada de Ferro Sorocabana.
O Presidente· da Ropnblica elos E~l.ados Unidos do nrasil,
nttendendo ao que requereu a Estrada de Ftrro Soror.ahana e
de accôrdo com as informaç(,es a respeito prestadas pela In:.,pectoria Federal das EsLrarJas, decreta:
.
Art. 1.° Ficam appro·vados o projecto e orçamento qu3
com este baixam, rubrioar:tos pelo director geral de Expedienta
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da Secretaria de Estado da Viação o Obras Publicas, para a
construcç.ão de um desvio para emb:uque 1e madeira na f:.St.ação (!:Presidente Prud,ent6 .,, do rnmal fEderal do 'l'ibagy, da
Estrada de Ferro Sorocabana.
Art. 2. 0 Será levada á conta de cnf!lnl ~u referido rnmal,
depois de apurada em regular tomada de contas, a desprza
que, até ao maximn do orçamento Ol'a a'pprovado, na importancia de 16:654$80;1 (dezescis cuntos seis:!entos e cincoento.
e quatro mil oitocentos c quatro réi::), fnr effectuada com a.
construoção de que se trata.
ArL. 3. 0 Paro. a cnnclu'lão das I'O'Inectivas obras fica fixado o rn·azo de 90 (noven!a) dias, conlado da data em que
a requeÍ'ente for notificada do presente de~reto.
Rio de Janeiro, 7 de agost.o de 1 ~22, 101 o da Independencia r 34° dr.. Hcpublica.
EPITACIO PESSÔA,

J. Pi1·es do Rio,

DEORETO N. 15. 599 -

DE

7 DE AGOSTO DB 1922

Proroga condicionalmente, por um anno, o prazo fixaM para
o inicio da construcção da Estrada de Ferro de S. Francisco a Porto Alegre.
O Presidente da RopllJblica dos Estados Unidos do Brasil,
ntt.endrndo ao que requereu a Comp:mhia Brasileira Carbonifera de Arar:1nguá. r rln ncrôrdn com o que propoz a Inspr~
etoria Fdrral das Estradas. rlceret a:
Art. 1.° Fica prorogado pnr um anno, a terminar em 7
de junho de 1923, o prazo fixado no § 2° da clausula s• do
contraclo celebrado na conformidade do derreto n. 11.905, de
19 de janeiro de 1 !}I G, para a Companhia Brasileira Carbonifera de Ararangu:í iniciar a construcção da Estrada je Ferro
de S. Francisco a Porto Alegre, a começar de Araranguá, da
qual é ccssionaria. de accôrdo com os contractos decorrentes
dos decretos ns. 12.933, de 20 de março de 1918, e 13.192, de
11 dr setembro rio mesmo anno.
§ 1. o Esta prorogação só se tornará effectiva si a requerente, em termo de compromisso especial, se obrigar a concluir, pelo menos, 30 (trinta) kilcmPtros da alludida estrada,
por anno. a contar rle 1 de julho do corrente anno, sob pena
de caducidade. na fórma estipulada na clausula 50 do contr.acto assignado com a Companhia Estrada de Ferro S. PauloRIO Grande e:r-1Ji do decreto n. 11.905, de 19 de janeiro de
1916, transfPrJdo á Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá em virtudo dos citados decretos ns. 12. 9·3,3, de 20 de
mar1;o c 1 :J .192, de f I de .setembro dr 1918 c respectivos termos do accô1·do.
. § 2.o 81. a prUcionaria nií.o firmar n termo de compromisso rs~f\Cial a. qlw se refere o parag-rapho anterior. dentro
de 30 (lrmta) dms, contados da d<'ta da publicacão de~t.e decreto, a prorogação ora concedida flcará de nenhum effeito e
o Governo, de pleno direito, decretal'ú a caducidad~ ád con-
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fracto relativo á Estrada do Ferro de S. Francisco a Porto
i\lcgre, nos termos da ~obroctita clausula. 50 ~o cnnt.racl.o decorrente do decreto n. 11.905, de 19 de Janeiro dt~ 1916 •
.Art. 2.0 Para a conclusão da const.rueção da referida esL!·ada conlinúa fixado o prazo de t5 (quinz:e) annos, estabel-ecido no § zo da r,lausula 8a, das que acompanharam o dito
decreto n. 11.905, prazo ossc que lorminnrá em 7 dP junho
de 1934.
Rio de Janeiro, 7 de agost.o d{"' 1922, -10 lo da Indep()ndc.ncia e 34t'' da Republica.
EPI"''ACIO

PESBÕh •l

1, Pi'res do Rio.

DECRETO N. 15.600 --

DE

H

DE AGOSTO DE

1922

Designa o distinctivo, crcc~do pelo dcC1'l'lo legislati1J~o n. 4.38l;,
de 10 de dezembro de 192-1, para os militares e civis que
presta1'am serviços na guerra de 1914 a -1919, c opprova
o regulamento para a sua concessão.
O Presidente da Republica dDs Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaçã.o que lhe confere o art. 2° do decreto
legislativo n. 4.. 386, de 10 de dezembro de 1921, resolve approvar e mandar c!Xecutar o regulamento que a este acompanha, designando o disl.lnclivo creado pelo supramencionado
decreto Ic.gislativo, para o.s milit.arc3 e civis que prc:.taram
serviços na guerra dP 1011. a t 9Hl f' estahelecrndo ri:'gras
para a sua concessão.
Rio de .Taneiro. U do agosto dr> 19::??. f O1o .rln. Jndcpendencia o 34° da Rcpublica.
EPITACIO PESSÕA.

J. P. da Veiga Miranda,

Joaquim Ferreira Chaves •1

João Pa:ndiá Calogeras

•1

Regulamento a que se refere o decreto n, 15.600, de H d~
agosto de 1922
Do DISTINCTIVO
0
A~t. 1. O disUnr.t.ivo consl ará {I c uma cruz d~ bronzo
co.m ftla, segundo o::; desenhos anncxos .
.§ Lo A cruz propriamente dita será de braços cg.uaes,
P~rtmd_g dom uma circumfercncia central, tendo como maior
d1mensao O ,04. Dentro dq circulo haverá, no anverso, o
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cCr·m~eiro ·rlo ,Sub, circumdado pelas palavras «Pela jusU.ç~ ?.
!~ivilização:., e no rev!~l'SD os nnmeros 1H17 -- HH8, eii'(~UJndados pr,Jn~ pala\\r·as «Gnmdc GnPrra Bra~il» 'l .No
braço superior da r.ruz, do lndo t>'l:ferno, ~er,á g1·avado a hnril .•

pAla

om algarismos rmua1w..:, c uumcl''l de serucslru.., passados om
Af'J'\'i('ll dr .g:unna no (·~I I'angf'i r·o (art. 1~).
§ ~~o A :fila SPl'á de gol'gorão de ~êda cor de laranja viva,
de 0m,03() de }argnra, com Íl'f>S riscas equidistantes, pretas OU
brancas, do 0"',0(H dr~ largurn (ar f.. 4°), enfiada no ronlra-m·o
da cru;,, ~~om 0'",0.10 de f\OillJH'i rtlf'nlo vnrt.ical.
Art. ~-" O (]istint'l.iYo ser:í. denominado ·<<JCruz da Campanha ue HH 4 a HlHl e designado pelas lettras C. I. A.
Art.. 3. A eruz n fita::; acima referidas. bem como a ampliação ou reducção dellas, são 1pri vilegio · do Governo brasileiro. Rendo prohibifJo a qualqum· as"Cll'ia(!ão, repartição on
pPs~f•n. 11f ilizn)-ac.; pnrn fJlHÜQlWI' Jiu1.
0

no DlftEI'I'O

:\o DIS'J'INCTIVO

Ad.. 4. 0 'J1pJ·fi.o direito ao disUncf.ivo:
n) corn fita de riscas prr!.as (servi<;,os rmnha.tentes) :
f". os officiae;.;. sHb-offieiaPs. i nfPrior·p~ ~~ 1rn·aças da 1\'larinhl\ Nacional, inclusive taifeirós e ronl.r:=tet.ados, qnc serviram 11a Divisão Naval em Opera~;ões de Guerra em qual·quer
t~nlJ)O r.omprehelldido l'ntrc a parl.ida dP s.uas unidades da
ilha de Frrnando de Noronha, em i de agosto dr :1 ~H 8, n sru
regresso :'t uwsma ilha em 1!I dP maio de 19Hl.
2", os offici:w:-;. iuferiOI'f'S ~~ pn11:as do Exercito Nacional
que, em virt ndn do af't.. ~~". do deereto 11. :L 42.7, de 27 de dt-:>zembrn de HH7, foram in(·rn·poradoc; no Exerri.lo Frmwez n
com eU e eomhai emm:
3°, os nffi•~iar.s da l\1ariulta q11!', nnmeados pelos avisos
do Minisl.erin da Marinha ns. ·11.0. J H. 1.12. 1lf~3 e 144. de 8
de janeiro de Hl.IR, 386, :1R7, :J8R n :JR!I, d8 2:!. do janeiro d(~
1918, para praticarem ou estudarc'm aYÍa(:ão na JnglaLm'ra.
nlli foram emr~rrgadns I'!' f f'(' f i ,·:mwnt P ''lll ~rr·viros dP pai rulhanwnto d1~ •~o~ tas:
1", os oJI'icia•~~ da ~Tal'inlw. nomPado~ pnlos avisos dn
l\Iinisf t•rio d:1 1\Jal'illlta 11~. J • :!::l~L dl' :!9 dr mnrP-o de l9HI.
3. ·H7, de 18 dn selrmhro d•• llH7, r ·Í.7·i7, de 12 de dezem.-:.
hro de 1917, para f-i<'rvirf'm na Ma1·inha dos Estados Unidos
d_a• America dn No!'IP, qtw, mn navio~ dP gtH•t·ra dessa na~;ão,
f1zeram pai' I.(• das fflrças ll' ll'l P-éllllf'.I'Í!'HJWS f' IH ~ervi~:o de
guerra nas agnas em·opéas:
5°, os civis brr.silrirns fJlW :0:0. alislarnm r.rn PXI~rf'ito~
nlliarlns c eom f'Jirs cnmhatrrRm.
b) rnm fila d,. riscas llran<~~~s (sPrvi(:os anxilinrrs):
1", os addidns mililat·r.~ f' nn1ar•s ltrasilPÍI'(lS qnc, jnnfn
ús nar;ííes aJ I iadas quo f onw,·ant puriP df'P1·I iYa na gttel'r:t
hajam pres{;;:trln :-;r•r·vi•:ns Jtas ;tdrninistrac:i)rs milifarc~, ndditlas ás Jinha;s de ('nmhatf'. :por· qnnlque,· l'spaeo de IPJHJHl en-

tr·t~ :?li de rm..tllhro d!' Hl17 ~~ a

data dn nrmistieio;
2°. os rn~emln·o:-; hrac.:ilf'i r'o.-; da missão medica org-anizada
Pf'IO. d!'ereto n. 13. nn2. de ·(O dP julho de 1918, que tenham
sPn '"" pn1: q11alq11,.l' ''"P:tl:" d1· l•·1npo 1'1\l ho~pilaP~ de~tina-
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dos {Ls viclimas da gnerra, im ern trabalhos de administração

t>llf'~ rcferenles, ua França, ~talia. Inglaterra e .B~lgica;
:1°, os f r·i 1ru Ian 10:-; dos mtv ws mercantes hraslleiroR que
for·am Plllllll'l'g·ados 1111 sr•rYi•;o de transporl.n de tropas, 011

:.&

Jrtall'rial dn gÍH•rTa, par·a ntr onlrn os paizes alliado;:;;.
tio, os eivi~..; r rnililni'PS que !unham pre~lado ,ser·~·rços em
adminhd.r·ar·õ"~ mililarPs dn guerra ou add1das as lllthas de
eomhal.r. oi1 em lwspilaes dr•:·dinados ás Yielintas da !.?:lWT'l'a,
na Franca. li alia, Jnglaft>rra n Belgica.
.
.\rf. r;." Não terão dirritn ao distinr.l ivo. eomquant.o mrlnidos 1111 al'lign anff•rior·. n ...; cJ(•sPdOI'I'S, os eondem11adqs, P
o~ exeluidn~; do ];~v~rl'ifo I' d:t ÂI'IIt:tda pnr- sr·nlf'll«~a. nu mf'dida disr.ipl i na r.
·
Art . fi. o Tcr·ãn direi! o ao dist.inetivo. sPm pcnni:~são todavia rl1• usa! -n. as \'im·as. filho maü; velho 011 rHH';'-; dns in,·.Iuidos no ar·L.- 8" quP Jwnvcrem fallecido.
Par·agTapho 1m i1·n. ~a fn1ta rlns hf'rdeiros anima in(licados o~ disth~diyns ;'-;f'l'ão J'f'('<rlhidos an MllSPI! ~aval nll 1\fi1i f a r·, ron fonne n lrypnt h f' se.
UO PHO(~I·~SSn P.\n '\ CONCI~SS_:\.0 E lm'l'RF.G!\
f:ON'J'o\fml\I Jm 'rEVI PO

))ll

DIA'l'INC'l'IVO F.:

ArL 'i. o As repa 1'1 ir·õrs eomp0l f~nl.r.'s rins Minis!.llrin~: da
(l\wrra e da :\larinhr~ organizarãn. desde .Ja. rPlar:õr~s qun
~~omprPhend:tin i odns 1 t•-: mi Iitarf's, ::wfnalnwnf I'
vivos.
Pm
(·.ondi(;õrs dl' r·r'ef'hl'r n rlistirH·I ivo. segundo n dispnsfo nr>st.P
J·egulamenl.o, bem ~~orno t.odos os civis, nas mesmas rondi . ~ões, que desses minist.erios tenham dependido ao tempo dos

serviços .prestados ou q11e nelles tenham assentamentos.
Paragrapho unieo. As listas serão fp,itas separadamente
para servifiOS ~~nmbntenfes P serviços militares, r nwncionarão, para r~ada 11m elos milHares nellas ineluidos. o posto
nctual e o que tinha no fim dos serviços •pres~.ados, e. para

todo.;:, o nnrn0ro de semesl.rc.c; da dura~.fín rlrssrs sPrYi1;ns. cnn-·
f adn na confnrm irlad0 r] o nrt. 12.
Arl. S. o Fm·-c;r-lrão. nm enda mn dnc:; minisf.erios ac.ima
r<'fel'idos, rcla«.:õrs irkntiras fts dn nrtig-o :1nterior para os Dll··
Iit.arcs e civis fallccidos.
Art. 9. 0 Os civis a <~njn res})('Ho não existam assentamentos offici:ws ou nft•1 nstejam comprehendidos nas relacões de
que trata o art. 7". rcqtH'I'f'rão ao 1\finisterio da Guerra ou da
:\tarinha, confol'nw 't easn. a. concessão do rlisf.inctivo, juntando
dncumcnf.os que IH'Pvnm o scn dirrHo .
F.sfc dispositivo applica-se f.ambcm
.Pa.ragTaJllrO unirn.
ao::; milit.arPs nãn inrluidns nas ditas rclarões.
Art. 1 O. Org:m !z::~das as relações de .. que trata o art. 7 ...
on esfahrlf'eicln;;; os ;)ireit.os nos rcquercnt.es segundo o art. 9°.
~mfí0 lavrados ns decrrfns dn enncessão do distinctivo e exvedidos aos i11frrrs~•;-~rlos ns diplomas e distinctivos, segundo
oc:; -rnndnlns annPXII:o:, sPndn arprrllrs assignados nos MinisteJ'ios üa Gur~rra ,. d:t l\fnri11ha. rcspcctivamonto, pelos chefes
elo DcpartamPntn Contrai c da Inspectoria de Marinha.

Art.. H . Os dislinct.iYos que conberem a militares e civis
fallecidos comprelwndidos no art. 8°, serão entregues aos her<ieiros,

conforme o
diploma.

l't:.'~pcetivo

art. 0", mencionando-se este facto

n·~
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~ 1. 0 O herdeiro de militm· nu r.ivil não comprehendido
nas relações de que trata o arl. 8" c julgado, nas condições
de:;;Le regulamento. com direito ~o clistinctivo, requererá ao
mini&t.erio r.n.:,pectivo que lhe sc.ia ellp, entregue.
§ 2. Do mesmo modo pror~Pclt·rfio os herdeiros dos civis
a que se refere o arL. 9°.
Art. 12. 0'3 semestres parn ns cffeito:g do art. 1o, § 1°,
serãc {1ontados eomu se segue:
1°, para os inlercssados comprr:!Jendidos no art.. 4°, laf..
frf! a~ ns. 1, 2 e 3, c lcttr!l b, ns. :~ •· ·1. pelo tempo em que ser ...
·viram entre sua pnrtida do Brasil e f~eu regresso, ou desligamrnto no estrangeir·o do serviço rm q1w estavam, ou dissoluçãr do serviço no estrangeiro;
·
2°, para Of, comprehcndidos no arl. t.n, lelfra o, n. -i, pelo
tempr. nrn ql!c e~1tivrn~m fóra dos E~lndos Unidos;
~i\ para os r.nmpt'l~hcndidos no nd. 1", Jcttra a, n. 5, pelo
tempc em que ~~ffeetivamente srJ·vinun r,omo eombatcntcs,
depois de 26 de outubro de 1917;
4°, para os com;,rehendidos no art. 4". lettra b, n. 1, pelo
tt'mpo em que serviram dentro das datas alli indicadas;
' 5ú, para o~ comprehendidos no art. 4°, lettra b, n. 3, pelo
tempo em quo com os seus navios esf iv eram :i disposição d~
buforidades de paizes alliados, encarregados do serviço de
0

tran~porte.

Paragrapho uni co. As fracçõeg de semestres serão ccm-

tadas como um

SE.\me~tre.

no

USO 0•1 D!f1T1NCTTVO

Art. 13. Nos tmiformes em que as medalhas podem sei'
usnclas, segundo o respectivo reg-ulamento. os militares usa ..
rão o distinctivo no peito esqurrdo, como so segue:
1 ", aquelles que, além do distinctivo, não tiverem outra
n~erlaiha ou condccc,raçã.o, ou tiverem unicamente medalha~
rniJitarcs brasileiras, seguirão o disposto em seug regulamen~
tos de uniformes S(llJre o uso de medalhas;
2c, aquelJes que, além do distinctivo, tiverem uma ou
mais medalhas, nu eondccoraçõrs de uso autorizado, brasileira~ ou estrangeiras, nsarão esta.s rnmo se acha estabelecido
tJo~ rPspccUvos planos de unil'ormcs, o collocarão o distincth·il
ac meio do .peito, fixo Om,030 acima cln suspensão dos demais.
Art. 14. Nos uniformes em que, pelos regulamentf"'S
respectivos, se devem usar as fita~~ das medalhas ou conde~o
racees dobradas sobro uma barreta, em vez dellas proprias,
a fita do distinctivo será usada em posição identica ao acima
indicado, sendo, no caso do n. 2 do art. 13, de Om,OiO o int~rva1lo entre ella e as demais.
Art. 15. Os civis. e bem as<;:im os militares em trajes civi!l;, usarão o distinctiYo como firoE indicado no art. 13, nu ..
nü~roF 1 e 2.
J\rt. 1G. Os civi~. e bem ns~im os militares em trajes ciVlR. poderão usar a fita do distinctivo dobrada sobre urna
barrf:'ta como consta do art. 14, ou u:p:1a fita estreita com no;
côres proprias, colloca.da na lapella, ou ainda, no peito, uma
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rPclueção da cruz, com Om,015 do maior dimensão,
til~

suspens~

corrente' ou alf!r.ete proprio.

Art. 17. novos-~-:~ e as dispof-i<;-õos em contrario. -.1. P. da Veia a ftfirrrwla.

Desenho da cruz,
em cliché

Papel pergaminho

zJncographado
colorido

DIPLOMA DA CRUZ DA CAMPANHA DE 1914 A 1919

Crcada pelo decreto le{~islativo n. 4.386, de 10 de dezembro
de 1921, regulamentada pelo decreto n. 15.600, de 11 de agosto
de 1922.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, resolveu por decreto de ...... de .................. de 19 .... conceder
a Cruz da Campan~1a de 1914 a 1919 ao .................... , .•.•••
, ...•..••.•..•..••.....•....••.•.. , ....••....•.... por ter servido
•••.•••....•.••.•. semestre .•...

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

r ••••••••••••••••••••••••••••••••
~

••••••••••••••••••••eo:a .. ••••e•••• "••••••e~ooe•••••••••••e-t••fla•••

Rio de Janeiro, ....•. de .•....•.•...•••••• de 19 .••• -., .• ,.da
lndependencia e ...... da Republica •

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

DECRETO N. 15.601

-DE

'

12

DE AGOSTQ DE

1922

Reduz a !JO o/o a taxa sanitaria sobre im1JOrtaçtiO' e exportação
de gado em pé

O PresideJnte da Republica dos Estados Unklos do Brasil,
usando da autorização contida 110 art. 2", titulo VII, do decre-to
n. 4 . .5 \·8, de t 9 de junho d-e 1922, resolve reduzir a 50 o/o'
a actual taxa sanita.ria sobre importacão e exportação de
gado em pé.
Rio de Janeiro, 12 de a.gost.o de 1922, 101° da Independenoia ·e 34° da Republica.
EPITACIO

PEBSÔA.

J. Pires da Rio.

ACTOB
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DECRETO N. 15.602 --·

D}l:

12

lJli: AGOSTO DE

1922

Concede autorização á sociedade ano·nyma Hard, Rand & Compan11 paro. funccionm· na Republica
O Pr•~~itkul.1• da Hepubl ica dos 1!:slados Unidos do Br"asil,
atlendendn ao que requereu a sociedade anonyma Hard, Randi
& Company, com séde em Nova York, Estados Unidos da Ame-rica, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' r-oncedida autorizacão á sociedade anonyma Hard, Rand & Company para funccionar na Republica
com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a
este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos
Negocios da Agricultura, Industria e Commercio ficando a
me.sma ,sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela Iogislação em vigor.
Rio de Janeiro, 1.2 de agm~to de 1922, 1Oi o da Independencia e 34~ da Rcpublica.
EPrrAmo PEssOA.
J. Pire1 do Rio.

Clausulas que acompanham o decreto n. 1!S. 602, desta data
I

A sociedade anonyma Hard, Rand & Company é obrigada
a ler um representante geral no Brasil, com plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente re8olver as questõ·e'S
que se suscitarem, quer com o Governo, quer· com particulares, podendo ser demandado e re(}eber citação inicial pela sociedade.

n
Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente áa re!:!pectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
do seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algnlll, possa a referida sociedade r(~~Iamar qualquer
.excepcão, fundada em seus estatnt.os, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
n execução das obraR ou serviços a que elle~ se referem.

IIT
Fica dependente de autorização do Govf'rno qualquer alt.cracao que a sociedade tenha de fazer nos l'espectivos estatutos.
A sociedade não poderá, tampouco, prllticar nenhuma
cpet·ação do banco ou negociar em cambiaP.s s~m que, para
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fim, solicite préviamentc autoriza(;ão
Negocios da Fazenda.

e~pecial

tlo. l\huis-

1rTio dos

- Ser-Jhe-ha cassada a aulorizacão para funccionar na H.esi infringir esta clausula.

~·ubJiea

IV

Fica entendidü quP- u. autm·izacão é dada sem prejuízo do
principio do achar-se a sceiedade sujeita as disposicõm~ da

direito que regem aos f!Ociedades anonymas.

v
A infraccão fie qualquer das elau:mla.'-' para a qual uão
comminada plma esptecial ~erá rmnida eom a multa da
t'm conto de réi~ (1 :000$) a cinco contos dr, róis (5 :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da antodzação concrdida pelo decreto em virtndc do qual baix[!m as presente~
clausnlas.
Rio de Janeiro, i2 de agosto dP 192'?. - .T. Pires do Rio.
{~steja

DECRETO N. 15.603 -

DE

f2

AGOB'J'O DE

1922

Ap]Jrova as plantas e 1·espectivo m·çamento, na i1nportancia

de 7Ji87 :800$ (sete mil quinhentos e oitenta e sete contos e oitocentos mil réis), dos melhoramentos da, barra e
}Jorto de Am&rração, rw Estado do Piauhy.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que propoz a Inspectoria Federal de Portos, Rios
e Canaes, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as plantas e bem assim
n respectivo orf;.amento, na importancia de 7. 587 :800$ (sete
mil quinhentos e oitenta e sete contos e oitocentos mil réis),
dos melhoramen !.os tia bana ~~ port.o rlc Amarração, no Estado

do Piaulhy. conforme os dor.unwntos que com este baixam,

organizados pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes e
rubricados ·pelo director geral deExpediente da Secrrtaria de
:ERtado da Viaçã.o e Obras :Publicas.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 19·22, JOio da Independeuda e 34° da Republica.
EJ>ITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
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DECRETO N. 15.604 -

DB 12 DE AOOSTP DE

1922

1Jesapr'o1Jria, por utilidade publica, os predios ·ns. 139 e 14{
da praça da Rcpublica c 1 e 3 da 1'Ua MonfJorvo Pilho,
comp1·chendidos no pla.no de conjtmcto opprovarla l)!Ua o.

edi{icio do Senado Fede1·n.l.

O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil
resolve. no uso da attribuíçào que lhe confere •J decreto numero 4. 956, de 9 de setembro de 1.903, expedido em virtude
da autorização concedida pelo de n. 1. 021, de 26 de agosto do
mesmo anno, e de conformidade com o art. 590, § 2°, t.lo Codigo Civil, desapropriar, por utilidade publica, os predios
ns. 139 e 141 da praça da Republica e 1 e 3 da rua Moncorvo
Filho, comprehendidos no plano de conjuncto approvadü pelo
decreto n. 15.588, cte 29 de julho de 1922, para o edificio do
8enad1J Federal, ele accôrdo com c• art. J o d::> decreto numero .f. 381 A, de 6 de dezembro de 1921.
Hio de Janeiro, 12 de agosto de 1922, 101" da Jndependencia e 34° da Republlca.
E~PITACIO PE9iH~A •.•

Joaquim Fcrreú·a

DECRETO N. !5.605 -

DE

14

DE AGOSTO DE

Chave~ ..

1922

íTrans{e1·e a data em que se det·.e effectuar o quarto sm·teio
dos Bonus da Jmi.ependencia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização que lhe compete o decreto legislativo n. 4.317, de 31 de ngosto de 1921, resolve transferir o
quarto oorteio dos Bonus da Inpependencia. a que se refere o
decreto n. 15.020, de 22 de setembro de 1921, para data que
opportunamente será fixada pela Commissão Executiva da
Commemoração do 'Centenario.
Rio de Janeiro1 14 de agosto de 1922, 101° da Independéncia e 34° da Repuolica.
EPITACit) PEBBÔÂ.

Joaquim Ferre ira ChatXM.

ACT08 00 PODEI\

DECRETO

~.

1[). G06 - ·-·

DE

i<": X ECtfi'I\'0

fG

DE .\(Í{)~'T'O DE 19:~~~

Cn:a um Consulado honrn·o'·,:o 1w Panamá, na. Repuhlica do
mesmo nome
O PrcsichmLe da. Hepubliea dos E~ladoH ·unidos do .Bras H,
usando ria auf.orizar;:.fí0 concedida pelo arL ft lettra a, do decreto n. i·í . 058, d c J 1 de Fcvure ir o de 1920, decreta:
Artigo unico. Fica ercado um Consulado lwnorario no Pa:mmú, na Hepn!Jiica rto mesmo nome.
Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 1922, 101<• da Indcpenden0

,

cia c 34° da Republica.

,h;PITAC10 PESBôA.

A.~evedo

DECfiETO N. l!:i. GO 7 -

DE

ftl arqtt% ~

16 DE AGOS'fO DE 1U2:'

.{1bre ao Jiz'nislci'iu das Relações E;rlc?·io1'es o credito :mpplcmentm· de f7 :291$663. ouro, '/..>ara occ07TC1' ás des'Pezas
com as Embai:radas no llle.cico c 110 C~âle r a ''1'car:ii.o d~
Legação na Diwm,m·ca.
O Presidente ua Republica dos Estados Unídos do Brasíl.
usando da autorização constante do decreto legislativo nu--

mero 4.100, de 15 de outubro de 1920. e t'ara attender ás desrc.Zas decorrentes ua elevação á c-ategoria de Embaixada a representação diplomatica do Brasil nos Estados Unidos Mexicanos e na Republica do Chil.e, em virtude dos decretos nunjeros 15.410, de 23 de març.o de 1922 e 15.558. de 12 de julho
de 1922, c da crea·ção de uma LcJ.mcão no lleiuo da Dinamarra.
ronstantc do deereLo n. 15. 55U. de 12 de .iulho de 192~. decreta:
Art. ,1. <> Fiea aberto ao l\IinistHrío das Rclncões Exteriores o m·cdito de 1'7:~91$6tH> (dezesete contos duzentos e noYcnta e um mil seiscentos e sessenta. e cinco réis), ouro. HUP~)Jemenf.~r :i verba ~· do art. 2-G da lri n. ·'1.555. de
10 de
agosf.n df' 19;?:.;. para. attendcJ' ás despczas no oorrPnto anuo
das referidas emhaixada3 c Icgacão. assim discriminadas:
diffrrl'\n1·.a de \enciment.m dos embaixadores e ministro reF:!dente (()rdenado, rrratifica~;.ão e reoresent,ação). 11 :666$665,
ouro. durante cinco ntezt:s c mais 25 o/o. isto é. ~. :·9'16$&&6
ouro, differencas de aluguel de Chane~Ilarias e cxpedionte,
tambem durante ~ineo mezes. 2 :708$33'L ouro.
Art. ~.o Hevogam-sc as disposicõí•.s em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1922. 101" da Indc,p9ndonciu e 3.f 0 da Rep•Jblic.a.
EPITM1TO PF.S:.Aih ..

!Azevedo Marques,

ACTOS DO POOER EXHCUTÍVÓ

VEURETO N. 15.608 -- m: 16

DE

AGos·ro

DE

1922

lhs1)Cnsa a Compcmhia Vvcas llr: :3antos da eonstnwção do
edi[iciv pura a A. lj'andeya de :3an.tos, desde que cons~rua
o edifício destinado aos Con·eios e 'l'elearaphos da cidade
de Santos, cuja.~ plnufa .., ~~ ort;arnentos {o1'a.rn approvados
pOI' dt:Cl't'{O U • .f;').:J!J:i, (/!' 8 dt.• 11/fli'I;O de .f922
O Presidente úa H.epuLlica du;:; E::;Laúos Uuü.los do Brasli,
attendcndo á convenicnüia do sel'viço publico c de accôrd~
com a autorização constante do u. 53 do art., 97 da lCl
n. 4. 555, do 1 O de agosto de 1922, decreta:
Art.. 1. o Fica dispensada a Companhia Docas de Santos
da construcção do edifício para a Alfandega de Santos, a que
estava obrigada pela clausula III do contracto celebrado em
virtude do decreto n. 6. 080, de 3 ele julho de 1906, e modificada pelo decreto n. 13.202, de 25 de setembro de 191t3,
desde que construa o edifício destinado aos Correios e Telegraphos da cidade de Santos, cujas plantas foram approvadas
por decreto n . 15. 393, de 8 de março de 1922.
Art. 2." As despezas com essa construcção, depois de
devidamente compro·vadas, serã.o le-\ auas :i conta de capital
da companhia, na conformidade do i:lupracitado decreto numero 15.393, de 8 dB março de 1922.
Hio de Janeiro, 16 de ago~to de 1922, 101 o da Independeuoia c 34° da Hepublica.
EPt'rACIO PESBÔA.

J. Pires do ltio.

DECRETO N. H>.GfHl. 1n: 16 nE ,,<•m·no DE t9ez

Abl'e

ao ~Ministerio da Gue1'1•a o cJ•editu especial de
.fOO :000$, pm·a pauauu:nln da remulleração de 1:000$,

de qu.e t1·ata o art. 10· da lei n. 2.!i56, de 26 de s0tembro
de /874.
'
'

O Presidente da Hupublica dos EstadPs Unidos do Brasil
u::.ando da autorizacão contida no art. 61 do deeref.o legisla~
t.ivo n. 4 .'5:55, de 10 do corrente, re:;olve abri e· ao 1\linisteJ'lO
da Guerra o credito especial de 100 :OOt0$000 (cem contos dn
réis), para pagamento, caso não tenha este incorrido om
prescripção, da remuneração de i :~000$000 (um conto de
réis) de que trata o art. ;10 da lei n. 2.556, de 26 de setembro de 187 4~ ás pracas effectivas que completarem vinte
annos de serviço.
EPI'l'A•CIO

PESSÔA.

João Pandiá Oalogeras.

.\t:TuS

lJI)

'JI

PuDTm E:\ECUTI\0

Ctl/1:n:·tl(' nu.tori::u~·tio Jíara j'nl!u:io1w1· ílll.. lkpu,blico. ((. 1'1'/ú;
lForld ilUJ:iUu1·11 lnsu:l'f)IWC Cni'JJOI'af~ior;. Lhnitcd,. t}um;
v}rit; r; IH Lu11d1·r·s. llllflotr•J'I'O
11

Pt·c•:-;idt•rd •·· d:t ltPpuhl ie:t du:: 1•:;-;L:ul"~ 1ft1idu~

I! o

BrasíJ,

l'l'l{llf~r·••u u. Tlte \Vorlu .\w.; il iar·y 1nsut':UH)I}
Ct~rpurat.i~_,n, LimiJed. sol'l,~dadt~ anonyllla, eum s1;de em l.onur·e~, l11dat.prra. t'l'::;oln~ c·niteeder--llw aul;orizu~:ãu vartt Juu ..

::li •·nd•~l!do :w que

eeiuu:.u· na HepulJl ir:.1, -:piJ a:-;

~eguiutt.!-; culHlir;uc~ ~

.\ •:u1Hlwnltía s.-ll,ii.!llk t'IH'raru em t·e:;uru::;

uJarLIJHU~~ e

~~

rc~cgul'u:t

ferre~lres.

H
~~·11 •:apil:tl p:na nJH'r'a(:õe:-; no P<l.i:t. :-;•.~t·;í. de
«JUinlieul.us
conlus de rt~i~ (~,oo:OOfJii). mocdtl hra:-:ileira. o qual ~erá. reai lz.ado 11os [!r_'J'lllUS do a ri. -17, § 1~. ·do decrel•; u. 131, de .-1 du.
.iuuhu de J~W1.

11[

.\ t'uinpanlt ia I' a 1·;í. 11o Thesotll'o Naciotw I o depi-lsi f.,. llü
:n du regulalllenf n que lJutxuu coru u decrelu H; 1 ·L t)IJ3, ele :.H de llezcmbrO'
<lu 1H20.
diJZPIIf.us eo11tu~ de réis, tio :wcurdu eum o :trl.

lV
Piearú. .sujeita a Luda~ as leis e rcgulanwnto!:i que vigOrarem ou Yiercm n Yit;orar ~()I.Jre u objcclo do !'CU negocio,

v
Consliiui•·;í. al(•m da J'P:-it'J'\ia d•· q11o l.rala o aH ... ',!J do 1'1'-'
nllUilH'HLo n. J.'f.f)V;), llBla ouLra dt> previdenci:.t. (jllt~ ~ei'<Í. formada. •·.um a quota (.h~ 10 tíó do::; lucros lhtuülos (k f;llas opP-

rações no paiz apurados ·~m balanço, até att.ingir um tC'rçu do
eapital dcelarado e, dali i por deanLe; por 5 %.
ltio de .Jauciro, Hj de u;;·o~Lu de 1923, 1 01" tla l'ndcpcuueuda c :no da lkpublica.
L~:Prr:\cro

V to:Ht~ú.\·.

llumeJ'IJ lJoplista.
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AC1'0R DO PODER l~XECUTÍVO

DiliCRF,TO N. t5. 61 J - -·

I ti

I))<;

I !F

\l.ii)STO UE

1922

Atltnrizú o Minist1·o da Jl'azc111lo o. cmittiJ· cinuocnfa lllJOlú:C.'> tla
dit,üla publica iHtenw, no t·aloJ' de I :000$ cada nnw, inalienat•eis, para pa(Jamenlu do premio crmccdido, 1'Cpa1't'Ídmtwnff', ti Ault'I'Íeo t' Mol'io. {illtas sultril'lls de .lotío ClaPJ:

O Presidrmh• da llr~publit•:t dt•~ ~~~stado~; I inidt•:-; do Hmsil,
nsando da au f.orizaçiit • rrml ida 110 artig-o 1111 ieo do dr~crrto lPgislativo n . .).lr.'Jk ·dr· ~l de .ianr'ÍI''' du I'Ul'l't'TliP allllll, ~~tendo
ouvido o Triqmnal de Gonl af'. na f(trmn do 11. X, do ar I.. iJ2, do
regulamento baixado com n df't'rr'fo n. 1:~. RllR, dr~ ·12 dr~ nnvrmbro d8 1!ll9. rlrrretn:
Art. Lo Fica n Mmi~lJ'il da Fazemla autorizado a
mnitt.ir rineocmta. npolier~s dn divida publica interna, no valor
de ·um cont.o de réis ( t :000*) cada urna. inalienavcis, juros
dr 5 % ao am1o, pn1·a pagamento do JH'f'mio enncedido, repartidamente, a Amrrka c l\larin. filhas d1~ .Tofí.tl Clapp, cmquanto
forem soltPirns.
Art. 2." Hcv(lgam-~'~ as dispm;í~úcs Plll contrario.
Hio de Janeiro, 16 de agrJsl o de Hl22. J OI" da Jndependencia c 3ft o da Rcpublica.

lfomcro Baptista.

DECTlETO N. Hí. 6 L? - ·

TIE

t G mr.

MiOSTO DF.

1922

App1'ova a nova ialJella dos ?:1'1U'in!wntos annuaes dos cm}n'Cgados da Cai.ra Eco11om icn rlo Rio Grande do Sul

O Presidr.nl.c da Hopulllica do::.; EsLad11s lJnidos do Bra~nl,
usando da faculdade qnr, lhe eon t'crr~ o al't. 60 do reg~ lamento baixado com o dec1'olo 11. 11.280, de 15 de dezembro
de 1915, resolve approvar a seguinte tabe!la dos vencimentos
annnaes dos empregados da r.aixn Er,onomica do Esta.do do
Hio Grandr. do Sul:

N.

Categori.R.

1 gerente.
1 contador . .

4
4
4
1

2

.
i os escri ptnrarios.
2°" escripturarios.
3°" escripturarios.
thesoureiro. . . . .
fieis do thesoureiro.

Ordenndo
annunl

Gratificaç~o

annual

Total por
elasse

R:000$000
5:200$000
4:000$000
3:600$000
2:66G$6G7
f>:200$000
2:66()$667

lt:000$000
2:600$000
2:000$000
1:800$000
1 :33:1$333
2:600$000
1:333$333

12:000$000
7:800$000
24:000$000
21:600$000
16:000$000
7:800$000
8:000$000'
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N.

Categoria

l periLu

avaliador

. .
2 continuos . .
f.

por~eiro.

Ordenado
annue.l

f GratificacAo

'l'otal

3:600$000
2:200$000
1:538$333

1:800$000
1:100$000

:):l00$000
3:300$000
4:600$000

766$677

110:500$000

Total.
Jfl riP ago~tn
;)í".da !ll'lptthlil'a.

df~

Hio ri(• Janeiro.
JH~Jirl('lleia

~~

~r

claMe

annual

1!12'~.

101'' da

lndu-

EPITACIO PgtU:3ÔA.

T-lomm·o Rnplisln.

DECRETO N. l:J .613- DE 16
lkl'lij'if'a u

f7.11.11•'.J'Il

DE AGOSTO DE

1922

/()do derJ•eto n. /;').2.1:>, de
r/e;:,ern1Jro de J921
11.

:u

dr~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br;Isil, rcctilicando o decreto n. 15.235, de 31 de dezembro de 1921, tesolve
alterar o anncxo n. 16, pela forma indicada no quadro que a este
acompanha
Rio de janeiro, 16 de agosto de 1922, 101" da Independeucia e
34' da Republica.
EPIT ACIO PESSÔA.

]otio Pandiá Caloguas.
ANNEXO N. 16
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O contingente da Escola de Estado M:\ior attendc tambeui ao
s;:rviço de estafetas c orJenançag do Est:tdo M1ior do Exercito,
sc~undo instrucçõcs do rc .;pçctivo c·n~fe, approv;\d 1'-i l1:~lo mi·
nistro.

C') Ne::;lc numnu r:.il<i incluidu

ltlll

sohf;tdo cutHdciro.

1\io dcjancirtl, lij dl.! agosto ele 1•.122. -- .futlo P,zndiú CaltJgctas.
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O Prl~~idcnk d~l ltt:publica dnf> E~tados { ínidos do Brasil.
\{esolve mandar cxecuti.lr o regulamento da lnspe<:toria de
Vebit.:ulos, anncxa [t Polida do Districto Federal, :lpprovaJo pelo
decreto n. 1.~. g.p, de 11 de agosto de I<J:l I, com as moditka<;i",es
a que se rdcre o llccreto n. 1:). oon, de 13 de setemhw do
mesmo anuo.
Rio de Jane~ro, IÚ de ~gosto de 192~, I OJ 0 da Inclependcncia
c 3·1° da Rcpuhhca.
EriTACIO PESSÚA.

Jo:1quim

Ferreira r!w )'{'S.

Regulamento da lnspectorla de Vehiculos do Oistrlcto fe~eral
PRIMEIRA PARTE
CAPITULO l

Da organização e seus fins
l
O. scn iço clã i nspecçií.o e fü~alização du transito
no [hstr~c~o Federal é c(~nfbd~ ú admi~istraçftt) superior
do Chefe de Pohcta, que a exercera pnr mtcrmcd1n do 1o cl~ksraclo
auxiliar e da Inspcctoria de Yehiculo~.
~

.Art.

0

••

puhl~co

CAPITULO IT

Do pessoal
Art. 2°. 1\ ln:ipectoria dP Vchkul•)q {· constitnid::t do
guintc pe~soal aJministrativ' í :
I inspector geral ~
I sub-inspector;
~ escrevente~;

10 auxiliares;
10
170

fiscacs geraes;
fiscaes.

RC·
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CAPITULO III

Da organização administrativa
Art. 3°. Os seviços da Inspectoria ficarão a cargo de um
Gabinete. tres Secções c um Almoxarifado.
Art. 4°. Ao Gabinete compete superintender:
a) o serviço do transito J?Ub1ico, sua inspecção e fiRcali7.ação;
b) os trabalhos da admimstração em geral;
c) a correspondencia da Inspectoria;
d) a applicação das multas, sua justificação e recurso;
e) a dtstribuição dos serviços r.elas differentes secções;
f) os assentamentos do pessoa , confecção do boletim c fi Realização do ponto;
g) a conferencia das Jolh~H:: de pagamento c de outros
documentos.
Art. 5°. Para encarregado do expediente do Gabinete o insJ?CCtor designará um dos dois escreventes do quadro, e tantos
fiscaes quantos f()rem estrictamente necessarios ao serviço.
Art. 6°. A' Ia Secção, composta de um escrevente, como
encarregado, e de cinco auxiliares, compete:
a) a notificação dos infi:actores do regulamento ;
b) o processo para cobrança das multas ;
c) o recebimento das multas e a remessa das importancias
respectivas á Thesouraria da Policia;
d} a fiscalização dos vehiculos e dos respectivos documentos ;
e} as diligenCias sobre apprchensão de vehiculos ;
/)a fiscalização de ga1·ages;
R) a aferição de apparelhos registradores ;
h) a estatística das infracçócs c dos accidentes.
Art. 7°. A' 2• Secção, composta de um c~crevente, como
encarregado, e de cinco auxiliares, compete:
a) a inscripção de candidatos a exame de motorista, motorneiro, cocheiro, carroceiro, etc.
b) a expedição dos titulos de habilitação ;
c) o registro de vehiculos c a matricula dos respectivos
conductores ;
d) a matricula de carregadores ;
e) a estatistica de vehiculos c dos conductores e o archivo
dos respectivos documentos ;
./J a confecção das folhas de pagamento.
Art. 8°. A' 3a Secção, a que é subordinado o pessoal de
fiscalização do transito, composto de ro fiscaes geraes, 170 fiscaes
e dos reservas que forem admittidm~, compete :
a) a organização do quadro do pessoal c das escalas rcJ"Jpectivas _para os diffurentes serviços;
h) a tnstrucção e disciplina do pessoal ;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

103

c) o ponto do pessoal;
d) a leitura do boletim ;
e) a fiscalização do serviço externo ;
/) a organização do mappa diario c da relação das faltas ao
scrvtço.
Art. go. O inspector designará, com approvação do I 0 delegado auxiliar, um dos auxiliares para encarregado da 3a Secção,
bem como o numero de fiscaes neccssarios ao serviço.
Art. 10. Ao Almoxarifado, que será dirigido por um dos
fiscaes geraes, designado pelo inspector, compete:
a) o recebimento, guarda e conservaçao do armamento, equi~
pamcnto, dos artigos de expediente, material rodante, etc.;
b) a arrecadação e remessa á Secretaria dos objcctos que, encontrados nos vchiculos, não forem reclamados no.prazo de cinco
dias.
Art. 1 1. Nenhuma acquisição de material será feita sem préria
autorizaçao do Chefe de Policia.

CAPITULO IV

Da ordem e tempo de serviço
Art. 1 2. A Jm,pectoria funccionará todos os dias, durante
seis horas consecutivas, c o expediente começará ás 11 horas.
Art. 13. Quando hrmver accumulo de trabalho e em casos
urgentes ou extraordinarios, poderá o inspector prorogar o expediente para todos ou parte dos funccionanos.
Art 14. O tempo de serviço para o pessoal da fiscalização
do transito, quer diurno, quer nocturno, será dividido em quartos
de seis horas.
Paragrapho unico. Nos postos signaleiros de grande movimento, a juizo do inspector, o fiscal trabalhará tres horas consecutivas, sendo as trcs horas seguintes destinadas ao serviço
de vigilancia nas immediações do seu posto.
Art. 15. Por occasião de grandes festas o.u movimentos populares, poderá o inspector prorogar o tempo de serviço como
julgar conveniente.
Art. 16. Para proceder á arrecadação das multas e outros
valores na 18 Secção, será designado pelo inspector, mediante
approvação do Chete de Policia, um dos auxiliares do quadro, a
cargo do qual ficará o livro de renda, com a obris-ação áe prestar
contas á Tbesouraria e recolher diariamente a tmportancia que
arrecadar, acompanhada de uma guia visada pelo inspector ou, na
falta deste, pelo sub-insrector.
Art. IT. Fóra das horas destinadas ao expediente, todo o infi'actor, que tiver seu vchiculo ou documento apprehemhdo, poderá depositar na Inspcctoria a importancia da multa imposta, e,
nesse caso, receberá um talão asstgnado pelo fiscal de serviço,
Talido por 24 horas e com o qual continuará o seu trabalho.
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Paragrapho uni co. Para esse fim haverá na 3a Secção um
talao de ''Deposito de multas··, rubricado pelo inspector, o qual
será exhibido diariamente ao recebedor, para a neccssari:l pres·
tacao de contas.
· Art. 18. Esgotado o prazo a que se refere o artigo precedente,
sem que tenha o infractor U$lllu dos recursos regulamentares,
scrú a importancia da multa em deposito recolhi<.b ú TheRouraria
da Polida, romo renda da lnspectoria.
Art. 19. O serviço de plantão na :;" Sccç·ão scrú rq.~·ul~Hlo
pelo inspector geral.
Art. 20. A distribuição do pessoal para o serviço externo
será feita pelo sub-inspector, de accôrdo com os mappas c escalas
respectivas.
.
Art. 21. De conformidade com as cxigencias·do serviço, po·
derá o inspector designar tantos flscacs quantos forem necessarios
aos trahalhos elas Rec~·(,cs.

CAPITULO V

Dtt cscripturnção
Art. 22. Além dos mappas, partes diarbs, talões, folhas de
vencimentos c outros papeis inherentes ú escripturação, adoptar~l
a lm~pcctoria os livros que fórem nece!;f-;:lrios ao ~crvi<:o, ns qu:v:s
deverão ser rubricado~ pelo I'' delcg:1.do auxiliar.

C.\PITULO Vl
Da~

notncaçõcs

O L':ugo de insrwetor g·cral ~crú de immcllbta rondo Chclc de Policia c poder~t ser e.<.:c·rcid', t~lll
t:onnnisRâo por qualquer funccionario d:.1 polid:1. civil ou militar.
Paragrapho unico. Os demais fnnccionarios serão ignalmcute
de livre nomeação do Chefe de Policia.
Art. 24. O cargo de sub-inspcctor scrú exercido por um elo~
escreventes do quadro, ou por }1cssoa estranha ~t ln~pcctoria, dl!
reconhecida idoneidade, a iuizo c o Chefe de Policia.
Art. 25. Os escrcvc1itcs scrúo nomeados dentre os au~ili:ln·~,
p~•r proposta do inspcctor, c a .inizo do Chefe de· Policia.
Art. 26. Os auxiliares c fh;cacK gcracs Herão nomr:Hlm; dentre
(IS Jemais funccionarios cflectivc)s, que preencherem Ol{ Beguintc·')
Art.

tiaw;a c

~:1·

nomea~·âo

requisitos:
a) exemplar comportamento :
b) dois anno~ ele gcrviço eftcctivo na Im~pcctoria;
c) exame ele portuguez (composição, analysc grammatir.al e
logica de um trecho Htcil), de :1rithmetica até a theoria das pro·
porções inclusive,~ dos reQ"nbmento'l em vis-or, feitó perante uma
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com missão composta do inspector, como presidente, c de dois
funccionarios da Secretaria de Policia designados pelo Chefe de
Policia.
Art. 27. Para nomcaçtlo de fiscal Rcran neccsRarios os seguintes requisitos :
a) ter rcP.idenci:l cll~cti va por ma i~ ele• um anno nn DiRtrkto
Federal;
/J) ser brasileiro;
c) ser maior llc 21 annos c menor dL' ~to;
d) ser de reconhecida moralidade;
e) reunir condições de absoluta l'ohustcz physica;
f) nao ter sido condemnado por crime inbmantc, nem estar
sujeito a processo crime;
· o) ser vaccinado ;
h) ter pelo menos 1 m,65 de altura;
i) apresentar carteira de identidade c carteira de rcr-;cnista ou
certificado de alistamento militar;
f) demonstrar, perante uma commissâo composta do sub·
inspêctor c de dois funccionarios da fnspcctoria, Jesignado~ pelo
inspector, conhecimentos elementares de portuguez (Leitura c redacção) c das quatro operaçóes fundamcntacs da arithmctic:.t.
Art. 28. Os pretendentes ao logar de fiRcal deverão solicitar
no Chefe de Policia a sua nomeação, por meio de petição instruid:1
com documentos em que provem ter o~ rcquiRitoR cxigicl• i~ tio
artigo precedente.
§ I 0 • Ouvido o inspector, voltará o requerimento, competentemente informado c acompanhado da acta do exame a que se refere
a letra .i do art. 27, a despacho do Cbeic de Policia.
§ 2°. A validez physica será verificada em inspccçáo medica.
~ 3°. A prova de que trata a letra f do art. ~7 constar:t de ccrti( lá o negativa elo Gabinete de Identifkaçâo.
~ ,lo· As provas de portugnez c de arithmetica, de qtll~ tr:1t:un
:m ktr:ts c do art. ~6 c i do art. ~7 serão csaiptas e oraes.
~ :)0 • ~cmpre que
verificar lllll:l OU mais vag:u~ llc auxilinl'('S
ou de fiscal geral, o inspector solicitará do Chet~ de Polkia, dentro
de tres dias. autorizaçao para abrir o respectivo concurso.
§ 6°. A abertura das inscripçócs será conununicada aos intcreE:;sados por meio de boletim da lnspectoria, com anteccdeneia,
pdo menos, de oito dias do inicio das provas.
Art. 2<). 'I'crminado o concurso, scrú sujeita ao Chcfi~ de Po-

se

lida a

r~~spectiva clas~ificado,

o~ l':llldHhto~.
Att . .~n. U~;

acompanhad:1 das

JHt 1va~

dr·

todo~

titulos (k nomcaç:ío scrlo expedido~ pd<l Sc4
cretaria Jc PoJidã c visados peJo inspcctor depois de competentemente registrados. A posse dos runcdonarios da 1n~pe<:toria
S'.' effectuarú perante o secretario da Policia.
Art. 3 t. O concurso seril valido por dois anno~.
Art. 32. N:t cont:1g·em de tempo para o cfleito d:.t:~ nomeaçúes
nao serâo incluidas as lic.:cnças gozadas pelos fnncdonarios nem as
taltas confltantes das follta"1 de pagamento n:mettidas ::tn Thesouro.
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CAPITULO VII

Das demissões e penas disciplinares
Art.'-33· Os funccionarios effectivos serão livremente demit..
tidos pelo Chefe~ de Policia, quando commetterem faltas graves ; si
contarem mais de 10 annos de serviço na Inspectoria, precederá
inquerito administrativo.
Art. 34· São consideradas transgressões disciplinares, sem
prejuizo de outras que possam ser juJcradas pelo Chefe de
Policia inconvenientes á ordem (~ fl morafidade da corporação
ou do serviço :
a) faltar com o respeito devido a qualquer autoridade civil ou
militar;
b) apresentar-se lúra do unilormL~ cst:abelccidoi, ou sem o necessario asseio ;
c} deixar, sem permissão, o posto, ou qualquer outro serviço,
antes de ser nelle su bstituido ;
d) dormir, sentar-se ou não guardar a devida compostura,
quando no posto de serviço, ou diante de seus superiores ;
e) encarregar-se de requerimentos ou negocias de partes e interessados juuto c perante a repartição ;
f) prâticar qualquer acto que affccte a moralidade da corporação;
.i·
g) promol'er ou assignar petiçnes collectivas em nome e sem
permissao de seus companheiros;
h) publicar pela imprensa, em avulso, ou sob qualquer fórma,
correspondencia ou documentos officiaes ;
i) usar do direito de queixa em termos inconvenientes, censurar seus superiores ou tratàr com rispidez aos que estiverem sob
suas ordens;
j) fhltar ao serviç·o sem motivo justificado ;
ll) embriagar-se no serviço ou f(\ra dclle;
/) proYocar discussões, quando em serviço;
m) deixar de aprescntar-~e, finda a licença ou dispensa do serviço;
1t) apresentar-se para o servi~·o ú pah:;ana;
q) reclamar contra o serviço para o qual esteja escalado, ou
mostrar-se desidioso ou incompetente;
p) dirigir-se a seus supenores, sem o fazer por meio dos tramites regulamentares;
q) extraviar ou inutilizar propositadamente artigos da Fazenda
Nacional, que lhe forem confiados;
·
r) effectuar ncg-ocios e transaccl>es com os demais func-.
cionarios.
·
·
Art. 35· As frutas, conforme a 8lla gravidade, setão punidas
com as seguintcR penas disciplinares:
a) simples advertencia ;
b) reprehen3io ;
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c) suspensfio até 90 dias com perda de todo~ M Tencimentos;
d) exoneraçlo.
§ 1°. As duas primeiras penalidades podem ser impostas pelo
inspector; a de suspensão, até 30 dias, pelo 1° delegado auxiliar e
c as demais pelo Chefe de Policia.
§ 2°. Da suspensão imposta pdo 1° delegado auxiliar cabe
recurso para o Chefe de Policia, dentro de tres dias.
Art. 36. As. faltas commettidas pelo inspector e pelo subinspector serão punida~ pdo Chefe de Policia.
CAPITULO VIIJ

Do ponto - Das faltas ao setviço - Das licenças
e das recotnpensas
Art. 37. Todos os fnnccionarios da Inspectoria, com excepçao
do _inspector, estão sujeitos á assignamra do ponto de entrada e
sahtda da repartição.
§ 1°. Haverá doi.s livros destinados á assignatura do ponto,
um no Gabinete e outro na g• Seccão.
§ 2°. O livro existente' no Gàbinete servirá para os funccio
narios do G.:tbinete, da Ia e 2• Secções e do Almoxarifado, e será
encerrado ús 1 r horas pelo sub-inspector ou, na sua falta, pelo
escrevente ou auxiliar mais antigo, que estiver presente.
§ 3°. O livro da g• Secção será encerrado pelo auxiliar en
carregaâo do serviço á 'hora exacta da substituição das turmas, de
conformidade com as escalas de serviço.
.
§ 4°. Será considerado em falta o funccionario que comparecer depois de encerrado o ponto, on que se retirar sem licença,
depois de o ter assignado.
Art. 38. O funccionario perderá tantos dias de vencimentos
quantas forem as faltas que tiver durante o mez.
Art. 39· As faltas não excedentes de tres dias serão justificadas
perante o inspcctor, que poderá relcval-as, si tiverem por fundamento as causas seguintes:
a) molestia, provada com attestado medico ou visita domi~
ciliar;
·
· _b) molestia grave em pessoa da familia, provada com attestado
medtco;
c) nojo;
d) casamento.
§ 1°. Da resolução do inspector caberá recurso para o Chefe de
Policia.
§ 2°. As faltas que excederem de tres dias se'> poderão ser
relevadas pelo Chefe de Policia.
Art. 40. Quando qualquer funccionario se distinguir no exercido de suas fnncçóes ou na pratica de acto meritorir), 1 Chefe de
Polida poderá recompensal-o da maneira segnint<':
a) louvor em boletim da Inspectoria ;
4

4

<
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b) dispensa do serviço até quntro dia~, com vencimentos intc·
grac~.

Art. 41. As licenças aos funccionarios da Inspectoria scrrto
concedidas de accúrdo com a legislacão em vigor.
Art. 42. AoR funccionat:io~ t}uc s~ invalidarem em com~c
qucncia de lerimentos ou )csíJC~s soni·idas em conllictos com infracLores, quando em perseguição <.lestes ou em actos timccionaes Lle
que re~mltcm desas.trcs, ou em conscqucnci:t de molestia decorrente
tlas cxigcndas do serviço diurno ou nocturno, a que srto ohrigaJu~;,
uma vez provada a sua invalidez, scrú cOth.:edida' uma pcm(to
igual a 2/3 dos respectivos vencimentos.
Paragrapho unico. Será concedida igual pensao á viuva ou
filhos menores e filhas solteiras do funccionario que fallecer nas
condições estatuidas por este artig-o.
Art. 43· Aos funccionarios que em diligencia soffrerem lesões
que determinem impedimento do serviço activo dar-se-á o necessario tratamento medico ou c.:irurg-ico, sendo-lhe abonados o~
vencimentos integraes.
'
Paragrapho ·unico. No caRo de bllccimento, em consequenci~
de~ta~ le~ÍH..'R, os l'uncracs serão leitn~ :1 expen~a~ tb Policia.

C1\ PlTULO L\

Dos vcnciancnt.os
Art. 44· Os vencimentos dos funccionarios da Inspectoria de
Vehiculos seráo os constantes da tabella annexa e o pagamento
realizado á vista da respectiva folha, competentemente visada pelo
Chefe de Policia, em dias préviamcntc designados pelo thcsonrciro
da Repartição Central da Policia.
Paragrapho nnico. No caso de extravio de fàrdamcnto,
equipamento, armamento, ou de qualquer artig-o pertencente !t Fa ·
1.encla Nacional, será a respectiva importaneia deRcontacla de um:t
s/1 vez do~ vencimentos do hmccionario re-.;pon~avel, ou intimadc 1
o seu fiador para, nr1 prazo de 4B horas, rccolhcl-a :'t Thesmmn-i:t
da Policia, si os vencimentos niío c0111p< ~na rem o lll'scontn.

CA P1Tl1 LO X

Dns attdbuiçõcs <los funccion:u·ios
Art. 4.'í· Ao inspcctor geral compete:
a) propor ao Cltc1e de Polida, l)('r intcnncdio Llo 1n ddq~ado
auxiliar, as medidas que julg·ar utcis ú hua ordem dos 1-'ClVi\·o!~;
/J) dirigir L~ fl~caJiz:tr OS ~er\'ÍÇOE-1, de 1110d0 que 0 trabalho da~
rc~pectivas sccçé)es seja executaLlo cnm zelo, pcr{ciçln c brevidade :
c) correspollller-se com o Chete de Policta e com o 1 o delegado
auxiliar ~obre assumpto~ da rrpartiçâo, ou c:.:n111 as autoridades
k?eraes e municipaes no ~ntcrcs~e. dos senjços a seu ~argo, quando
JLW (I tenha de fazt:r por mtermechn daque\las au tondades ;
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d) impor multas aos infract:orcs do rcgulamcnt.~ ,, 111 •:; c:tsf •3
expressamente declarados;
c) presidir as commiss~-jcs de cx<tme de candidatos a motn~
ri ..;las, motornciros, motocyclistas, cocheiros c carroceiros e. asHignar, com os demais membros da commissâo, os rcspc(·ttvos
titÍJlOS de hahilita~·ftrl 1 que SCrrt() visadOS pelO 1° dclc:;adtt atl~
.\iliar ;
assig.nar as carteiras c.k '.natricula;
·.~) assignar as lolhas de pagamento :
h\ punir os empregados de accôrdo com u regulamento;
i) dar conhecimento ao Chefe de Policia, por intcrmeJi~, tf,,
1' 1 th:kgado auxiliar, das faltas graves commett1das pelos funccio~
narios, cuja punis·fto escape á sua compctcncia ;
_j) enviar nwBsalmcntc ao Chclc de Pnlicia o mlp('a ela receita
da lnspcd11ria;
k) ti~calizar, con1o _julgar L'ttllvcnicntc, os lirH1s de rc~;isl.rn Jt,;
l:lllr;IILJs 1: _s~thidas ,ck ~mlomov:i~ nas.g,rragcs;
. .
l) cll\'Jar ;.~o (,hek de Pol1t:1a, ate n d1a :;r ck_FHlCli"(J d·~ cada
;lltlltl, um rclatorio circnmstaJh.:iado de touo o movimento da l!lspc~
ct•1ria, al·omt'anhado ck dados c mappas estatísticos:
111) dar conhecimento ao Chcll: de Policia, por intcrmnliu do
1" dt·le!.!,n.do :mxiliar, de todos os l~tctos 1mporlan1cs relativos ;'t
r·~p:trtiL){J, c tomar as medidas, de caracter urg-enk, que se fizerem
ncccssarias;
n) lazer apresentar ao 1° delegado auxiliar os conductorcs de
,·chiculos, que se portarem mal para com os funccinnarios da
I :1spcctoria ;
u) translcrir, por convcnicnci~t de scrví~·u, '1S ausiliares c
d(·mais funcciouarios de uma scc~âo para outra ;
/') enviar ao Chefe de Policia os pedidos do material necessario, acompanhados, sempre que não se trate de artigos de
contracto, de propostas especificadas, que devem ser solicitadas
no minimo a tres casas commcrciaes idoneas.
Art. 46. O inspector será substituído nas suas faltas c unpe~
dimentos pelo sub-inspcctor.
Art. 47· Ao snb·inspcctor Ct)lllpctc:
,z) cumprir c b.7.cr cumprir, (?m todas ~s modaliJadJs da
:;crviço, as ordens que li1n.•m emanadas do inspcctnr ;
.
l') t,bcalit.a_r a :;a ~cc~·ão c velar pela ()fdcm, disciplina c
lltslrucç~tu prat1ca d11s llscaes em geral ;
c) auxiliar a fiscaliza<;:âo elo transito publico c commu1licar ao
in~pcctor as irregularidades que verificar ;
·!~ cliri~_ir os serviços_ cxtraordinarios na via puhlica, por
ncc~un~to de kstas c snlcmmdadcs;
c) n;i~, cons:..·ntir que o fiscal trahalh~~ tóra dt> uni I· ,rme cs1ahckl'ido, ou sem o ncccssarifl ~1sscio;
fiscalizar o serviço d1~ rondautcs c o de pt IS(tJô si~!nalcirm;;
u) fiscalizar a escola de signalciros ;
h) tazer organizar as escalas do pessoal, de modo que attenda
ás conveniencias do serviço ;

n
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i) apresentar diariamente ao inspector, até ás u horas, parte
das occurrencias havidas com os fiscacs e das irregularidades que
verificar no transito de vehiculos ;
j) communicar immediatamente ao inspector qualquer facto
grave que chegue ao seu conhecimento ;
k) prestar ao inspector todos os esclarecimentos concernentes
aos serviços e que lhe forem solicitados.
Art. 48. O sub-inspector serú substituído em suas taltas e
impedimentos por um dos escreventes, mediante proposta do
in~pector c appnwação do Chefe de Policia.
Art. 49. Ao almoxarite compete :
a) escripturar os livros de entrada e sahida do material c
objectos de expediente;
b) ter em dia a carga c descarga dos objectos que lhe forem
confiados;
c) confeccionar os pedidos de material e do mais que ior
nccessario ;
d) prestar informações sobre extravio c deterioração de materiaes;
'
e) requisitar concertos, quando necessarios.
Art. so. São deveres communs aos escreTentes :
a) dirigir, fiscalizar o serviço da Secção e envidar esforços
para ...que os funccionarios dccm cabal desempenho ás suas
funcçocs;
b) cumprir e fazer cumprir as ordens e instrucções emanadas
do inspector ;
,
c) prestar ao inspector todas as informações que se relacionem
com os serviços da Secção ;
·
d) processar e remetter ao Gabinete todos os papeis que
dependam de despacho;
e) conferir e subscrever as certidões extrahidas na Secção;
f) velar pela boa ordem do serviço e distribuil-o pelos funcdonarios;
g) levar ao conhecimento do inspector as irregularidades, que
porventura encontrem nos serviços sob sua direcção;
h) tomar c:onhecimento e dar sciencia ao inspector de toda~
as reclamaçõe..c; ou queixas que lhes sejam apresentadas pelas
partes;
i) emittir parecer sobre papeis relativos á sua Secção e informar, nos respectivos processos, todos os pontos indispensaveis ao completo esclarecimento do assumpto ;
j) authenticar as cópias cxtrahidas dos livros e papeis da
Secção, depois de conferidas por funcci()narios diversos daquellc..c:;
que as tiverem extrahido ;
.
k) representar ao inspector sohrc \.1uar:squer faltas commcttidas pelos funccionarios;
l) trazer em dia, regularmente cscripturados 1 todos os livros
de sua Secção ;
m) responder pela cxactidão de todos os papeis que subam a
ieapaclto;
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n) propor ao inspector a transferencia do funccionario que
não se tnostrar"zeloso no cumprimento de seus deveres c apontar
as faltas peJo mesmo commettidas.
Art. 51 . Os escreventes serão substituídos nas suas faltas e
im~dimentos por um dos auxiliares da respectiva Secção, a juizo
do mspector.
Art. 52. Compete, especialmente, ao escrevente da 11 Secção:
a) visar a guia de remessa á Thesouraria da Policia de
qnantms provenientes de multas c outras taxas;
b) receber, devidamente relacionadas, as partes de intracçóes
do regulamento, que, commettidas pelos conductores de vchiculo~,
forem remettidas pela 3' Secçáo e passar o competente recibo;
c) distri~uir aos auxiliares encarregados do registr<? ~ pro•
cesso respectivos as partes de que trata a lettra b, e cxtgtr dos
mesmos o competente recibo na relação que as acompanha;
·d) impor multas, nos casos que não dependam de decisão
rmperior;
e) expedir ordens sobre apprchensão de v~hiculos c intimaçao
i e conductorcs sujeitos á acção da lnspectoria;
.f) fiscalizar o processo de cobrança de multas;
g) fiscalizar ou fazer fiscalizar a escripturaçáo das garages
e dar conhecimento ao inspector das irregularidades encontradas;
h) receber e distribuir pelos funccionarios ns documentos
apresentados pela turma de apprehensão;
•) proporcionar aos encarregados das turmas de apprehensão
~ correição os meios de .conferencia, que forem pelos mesmos
Jnlgados necessarios ao .desempenho dç suas hmcçõcs;
J) dar conhecimento, sem demora, ao inspector, da apprehensão de vehicu1os que tenham de ser recolhidos ao Deposito
Publico.
Art. 53· Compete, especialmente, ao escrevente da 2• Secção :
a) fiscalizar a arrecadação do sello e das demais taxas cobradas
peJa Secção ;
b) assignar as averbações feitas nas carteiras dos conductores
de ~ehiculos e communicar, por escripto, ao inspector os casos de
duvtda que occorrerem.
Art. 54· Ao auxiliar, encarregado da 3• Secção, compete:
.
a) ..dirigir c ?istribuir os fiscaes pelos diffcrentes serviços de
mspecçao de vehtculos ;
b) entender-se com o sub-inspector sobre tudo quanto interesse
:'t disciplina do pessoal c á boa ordem do serviço;
c) passar em revista os Hscaes, antes de seguirem para 08
seus postos ;
d) velar pela disciplina e instrucção profissional dos fiscaes;
e) organiZar, para serem apresentadas ao sub-inspector, as
escalas de serviço ;
; j) fiscalizar a escripturação dos livros e dos talões de pedtdos;
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g) arrc~al!ar as partes dia ria~ referentes ás .in~·r,'lcçõcs ~o l'l~l-! ulamcnto, relaciOna l-as em duas v1as c rcmettcl-as a 1a Sccçao;
h) assignar os pedidos de ma teria 1 ;
i) velar pela fiel obscrvancia das ordens c instruc~úes cwanadas da Inspectoria ;
~
j) não pcrmittir que os fiscacs assignem o pontt ,, quando nat",
t'C apresentarem devidamente tmitormizados ;
k) rcmettcr ao inspector, at~ o Jia:) de cada ma, a escala

das alterações ol·corridas com os .liscac~ ;
l) enviar, diariamente, ~H.l ~mb-inspcctor uma parlc d:1s
oc~urrcndas

havidas com o pcss~>al ;
m) organízar c ter em dia a rebt.;~io de rcsidencia de todos os
func,.·ionarios ;
n) encaminhar ao Gabinek toJo o C\pcdicnlc da s~x~·âo;
o) encerrar com a ma:xima ponlualidadc o ponto dos fiscJt~~;
p) prestar ao inspcdor tod:1s as in[orma~:l',cs que ~c te hc i( IJJCm com o ~crvi<-;·o da Secção ;
q) levar ao conhe~imcnto do suh-inspcdor as irrcgularida<..ks
que encontrar 110 serv1ço ;
r) <..Ustribuir o serviço pelos emprcg·ack>s, fiscalizar a sua
mard1a c corrigil-o no que for conveniente ;
s) representar ao sub-in~pcctor sobr~ quacsquer faltas colllmcttidas peJos Jiscacs ;
1) trazer em dia, regularmente cscripturados, todos os Jivros
da Sco;áo;
u) attender (:0111 presteza ús rcyuisi~·(,cs de pessoal, l~itas pelas
Scl\'iJes, com o Visto do sub-inspcctor.
1\ rt. SS· O a~niliar encarregado da ):\ Secçâo será snbsti~
tuido, nas suas l~t.Jtas c impcüimct1tos, por 'um dos liscacs gcracs,
indicado pelo inspcctor.
·
Art. 56. Aos auxiliares effectivos c em commissáo compete :
a) desempenhar com diligcnc\a e zelo os serviços que Jhcs
forem distribuídos, cumprir com pontualidade as ordens lllle
receberem e guardar sobre cllas o maximo sigillo ;
b) coadjuvar-se mutuamente no desempenho de suas obri:;at;úes, de modo que o scrvi~·o seja feito com ordem c presteza.
Paragrapho unico. Aos auxiliares poderá o inspcctor commt:tter outros servi~·os na fisca1i7.açao do tram~ito, mas, neste caso,
~eriin ~ubstituidos na Sco.;an por fiscacs devidamente habili-

tados.
Art. 57. Aos fiscacs gcracs compete :

a.) percorrer os postos signaleiros c de ronJ.anl<..:s c n~ll.:ali
za l-os com critcrio c exactidâo;
I') cumprir c E1zcr cumprir ficlmcnk tudas as urllcnq rdcr,·ntcs ao

scrvil~O;

() aprc~;cnlar ao :1uxiliar enc;\JTI';_;ado da :l'' SCI..\'~io parte cir~
çumstandada dns scrvi1.;os que fizer;
d) instruir vs liscaes sobre a exccuçiq dos serviços c velar

pela:: sua perfeita reg-ularidade ;
·c) fazer substituir, SCUl perda de tempo,

O

fiscal que não SC
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portar com a devida compostura no seu posto e mandai-o apresentar-se ao sub-inspector;
f) dirigir c fiscalizar, de accordo com as ordens LJ.UC receber,
os serviços extraordinarios ;
g) dirigir as ~urmas de fiscalização, correição e apprchcnsão,
orgamzadas pelo mspector ;
.
h) effcctuar diligencias que se relacionem com o serviço de
mspecção e fiscalização de vchiculos;
i) fazer o serviço de plantão na ~" Secção, de accordo com a
escala approvada pelo inspector;
j) dar conhecimento immediato á lnspectoria dos casos de accidentes ou de interrupção do transito, que não possam por si
mesmo resolver.
Art. s3. Ao fiscal geral encarregado da turma de correição
compete, de modo especial :
·
a) cumprir com severiuade as instrucçocs emanadas do inspector, referentes ús attribuiçõcs da turma;
b) apresentar, diariamente, ao chefe da 1a Secção parte das
occurrencias havidas, acompanhada de uma relação, em duas vias,
dos infractores, bem como dos documentos apprehendidos.
:'-rt. 59. Ao fiscal geral, encarregado da turma de apprchensao, compete, de modo especial:
a) conduzir ou fazer conduzir it Inspcctoria todo o vehiculo
que, contrariamente ús disposições do regulamento, transita~ sem
placa ou com placa lalsa, sem licença ou sem o nccessario registro,
bem como todo o cnnductor de vehiculo gue nao estiver legalmente habilitado;
b) fazer, igualmente, apresentar ú Inspectoria todo o conductor
sobre o qual pese accusac.;Cto criminal, ou o que, de qualquer modo,
persistir em burlar a acçao fiscalizadora da repartição;
c) apresentar diariamente ú Ia Secção parte circumstanciada
dos trabalhos da turma, com especificação das apprchensões effuctuadas.
Art. 6o. Aos 1iscacs compete :
a) occupar os postos que lhes forem designados c não os
abandonar sinão por motivo imperioso;
. b) fazer con~ pcrlciçtto o serviço de signaleiro, de modo que
n~to offereça duvida alguma aos conductorcs de vehiculos;
c) fazer conduzir á Ia Delegacia Auxiliar ou ú delegacia districtal todo o conductor de vehiculo, que se rebellar 'contra as
ordens da Inspcctoria, ou que lhe l~lltar com o devido respeito,
c dar immediato conhecimento ao inspector;
d) tornar effcctiva a tabella de aluguel approvada pela Policia;
e) attender ás reclamações procedentes dos passageiros c transel!-ntes e obrigar os conclucto~es de ychiculos ao rigoroso cumpnmento do regulamento em v1gor ;
j) providenciar para que sej~t türnccida L·onducçao :tos passageiros no caso de apprehcnsão do vehiculo ;
g) ordenar incontinenti, no caso de interrupção do transito
por motivo de excesso de carga, que seja a mesma alliviada, de
Leis
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modo que se restabeleça promptamcnte a circulação, ficando s?b sua
vigilancia, emquanto não tiver destino, a parte da carga retirada;
h) con~uzir á lnspec~oria, o conductor de vehiculo, que c~b_rar
ao passageiro taxa supenor a que for approvada pela Pohcta ;
i) conduzir á delegacia districtal, juntamente com os passageiros c testemunhas, para ser bvrado o respectivo flagrante, o
conductor que consentir em seu vchiculo a pratka de netos attentatorios á moral publica, bem como o que for achado em estado
de embriaguez na direcção dos vchiculos ;
j) apresentar á ga Secção parte das infracçúes notificadas
durante as suas horas âe serviço ;
k) não permittir, sob pretexto algum, interrupção do transito na via publica, tomando incontl.nenti, para esse fim, as
providencias necessarias á regularidade do mesmo e solicitando
sempre que fôr preciso, o auxilio do policial de serviço, que o não
poderá recusar ;
l) dar irnmediato conhecimento ú Inspectoria dos casos de interrupção do transito, desde que n1o possa de prompto rcgularizal-o ;
m.) communicar immediatamentc á Inspcctoria pelo modo
mais rapido os accidentes de vchiculos occorridos na v1a publica;
n) ützer as intimacóes aos infractores deste regulamento, na
fórma do art. 373·
'
o) cumprir, com o maximo rigor e fidelidade, as· disposições
do regulamento c instrucçócs, beln como as ordens emanadas
de autoridades superiores.
CAPITULO XI

Dos ntedicos e suas attribuições
Art. 61. Para proceder ao exame de sanidade pcriodico nos
conductorcs de veh1culos e nos individuas que forem candidatos á
profissão, o Chefe de Policia contractará doiR ou mais medicas,
com. a remuneraçâo que arhitr:n·, por conta da renda da Inspe·
ctona.
Art. 62. Aos medicas compete:
a) inspeccionar nos dias marcados pelo inspector os candidatos a.examc de motorista, motornciro, motocyclista, cocheiro c
carroce1ro ;
b) examinar em suas residencias os funccionarios que, com
parte de doente, faltarem ao serviço, c communicar por escripto
ao inspector o resultado do exame ;
c) inspeccionar a validez physica dos pretendentes ao logar de
fiscal, nos termos do art. 28, § 2°.
Paragrapho unico. Os medicas não são obrigados á visita
domiciliar sináo para os fins previstos na lettra b deste artigo e
em casos urgentes de ferimentos recebidos pelos funccionarios
em serviço.
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CAPITULO XII

Do uniforme
Art. 63. O uniforme da Jnspcctoria obedecerá a um plano,
que será adoptado pelo Chefe de Policia, com approvação do Ministro da Justiça c Ncgocios Interiores.
§ I 0 • Serão obrigados ao uso do uniforme, quando em serviço, os fiscacs geracs, os fiscacs e os reservas.
§ 2°. O inspector geral c o sub-inspector usarão distinctivo semelhante ao dos delegados de policia, sendo, porém, a
esphcra azul turqueza e nella gravadas as lettras "I. V." em ouro,
c, num semi-circulo, a inscripçáo '' Segurança Publica".
§ 3°. Ficam dispensados do uso do uniforme, em virtude da
natureza das suas funcçõcs, os escreventes.
§ 4°. Não são obrigados ao uso do uniforme de panno de
lã os fiscacs, emquanto permanecerem na categoria de- reservas.
Art. 64. Os empregados da Inspectoria serão uniformizadCis
,
a sua propna custa.
Art. 65. Nomeado o fiscal, terá elle oito dias para se apresentar devidamente uniformizado.
§ 1°. No caso de não poder uniformizar-se á sua propria.
custa, apresentará fiador idoneo, que se responsabilize pelo valor
do uniforme e armamento que lhe forem entregues, at6 completa
indcmnização dos mesmos.
§ 2°. Ainda que o nomeado declare uniformizar-se á custa
propria, deverá apresentar fiador idoneo, g_uanto ao valor do equipamento e armamento que lhe forem confiados.
§ 3°. Todas as cartas de fiança deverão ser averbadas no cartorio de Registro de Titulos c Documentos.
§ 4°. A responRabj}idade do fiador será executivamente exigida, si no prazo de 4~ horas da notificação do inspector geral de
vehiculos deixar de recolher á Thesouraria da Policia a· import:liJCÍa debitada ao fiscal remi8Sil.
Art. 66. O Chcrc de Policia podcr:'t contractar, si julgar conveniente ao interesse dos funccionarios e do serviço, o fornecimento
de peças de fardamento c equipamento, de conformidade com as
instrucções que expedir.

CAPITULO XIII

Da escola profissional c de signalei:ros
Art. 67. A Inspectoria manterá uma escola destinada ao
preparo conveniente do seu pessoal, a qual ~erá dirigida por um
dos respectivos funccionarios, ou por pessoa de reconhecida aptidão,
proposta pelo inspector, e de nomeação do Chefe de Policia.
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Art. 68. O curso da Escola ProfissiOnal e de Signaleiros terá
a duração de tres mezes e obedecera ao programma seguinte :

a) conhecimentos geraes da profissão de motorista ;
b) leis e regulamentos policiaes ;
c) topographia da cidade;
.
á) regulamentos e instrucçóes sobre transito de vchiculos ;
e) codigo de posturas municipaes, no que diz respeito a
vehiculos;
f) serviço de signaleiros ;
g) manejo e utilização de caixas de avi~os policiaes ;
h) deveres disciplinares dos fiscacs para com os seus superiores c para com o publico ;
i) policiamento em geral.
Art. 6<). Para cumprimento do que estatuc a alinea a do
artigo precedente, será observado o programma exigido aos can~
didatos a exame de motorista amador.
Art. 70.0 curso será dividido em duas partes, uma theorica
e outra pratica.
§ 1°. Na parte pratica do curso, os fiscacs de reserva poderio
acompanhar no serviço os fiscacs cffectivos e terão preferencia na
suhst1tuição dos que faltarem.
§ ~ 0 • Na aula de motorista serão ministradas aos fiscaes,
concomitantemente, instruccócs sobre o motor, a direccao do automovcl e outros detalhes. ·
,
§ 3°. A Escola funccionará regularmente nos dias c horas que
forem determinados pelo inspector.
Art. 71. Os exames do curso seráo effectuados de tres em
tres mezes, perante uma commissáo de tres membros, presidida
pelo inspector ou pelo sub-inspcctor e composta de funccionarios
da propria Inspectoria.
Art. 7~. As provas de exame será o oraes c classificadas, por
gráos, de o a 10, que corresponderão: o, reprovado; de I a 5,
simplesmente; de (> a 9, plenamente; to, distincção. A fracção
maior de I/2 será contada a favor do examinando.
Art. 73· As notas obtidas em exame serão publicadas em
boletim da Inspectoria e constarão! para os devidos fins, dos
assentamentos dos fiscaes.
Art. 74· Os certificados passados pelas escolas constituirão
requisitos indispensaveis á promoção.
Art. 75· Nenhum fiscal de reserva poderá ser nomeado
ctrectivo no corpo dos fiscaes, sem ter o curso da Escola Profis~
sional e de Signaleiro ; a prova exigida na alinea a do art. 68 po~
dcrú, entretanto, ser prestada posteriormente á sua classificaçãc.
Art. 76. A escola procurará organizar uma bibliotheca,
que vise o adestramento do pessoal no serviço de transito J?Ublico,
a qual poderá ser franqueada aos guardas civis e mais funcciOnarios
da Policia, que se quizerem dedicar ao assumpto.
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SEGUNDA PARTE
CAPITULO XIV

Da inspecção do transito e da circulação
SECÇÁO D:'HCA

Dos vehiculos em geral
Art. 77. Nenhum vehiculo, quaesquerque sejam sua natureza
e tractor, poderá trafegar nos logradouros publicos do Oistricto
Federal, sem estar devidamente licenciado P,ela Prefeitura Municipal
e registrado na Inspectoria de Vehiculos, cxceptuados, tão sómente quanto á licença, os que pertencerem ás repartições publicas
federaes ou municipaes e ás embaixadas ou leg-ações estrangeiras.
Art. 78. São communs a todos os veh1culos as disposições
relativas ao transito em geral na via publica.

CAPITULO XV
SECÇÁO

UNICA

Do transito em geral
Art. 79· Todo o vehiculo deve ser conduzido, quanto possivel,junto á guia do passeio direito, c só transitoriamente poderá
deixar esse lado, quando tiver de passar á frente de outro vehicu]o
ou obstaculo.
Art. 8o. Nas ruas em que houver passeios muito estreitos,
os vehiculos caminharão com o afastamento que for necessario
para não incommodar ou atropellar os pedestres.
Art. 81. Nenhum vehiculo de qualquer natureza poderá
estacionar, ainda que momentaneamente, sem ser de fórma que
fique com a sua direita junto ao passeio, salvo nas ruas de mão
determinada, nas quaes será permittido o estacionamento junto
ao passeio esquerdo, para deixar ou receber passageiros, oti para
a carga ou descarga. Em nenhuma hypothese, porém, poderá impedir ou interromper o transito d,~ bondes ou de outros vehiculos.
Art. 82 . Nenhum vehiculo poderá parar nas curvas c nos
cruzamentos de ruas, nem mesmo para receber ou deixar p:tssageiros, mas sempre a trcs metros antes ou depois da curva ou
do cruzamento.
Art. 83. Nas ruas, cuja largura for inferior a nove metros de
um passeio ao outro, é prohibido parar o vehiculo ao lado de
outro qw~ já esteja parado.
Par:agrapho unico. Em taes ruas todo o vehiculo caminharú
lentamente, c de';erá observar essa marcha principalmente ao passar
pela frerate das escolas, nas horas de sahida dos alunm0s, c pela
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frente das estaçóes ferro-viarias, na hora da chegada dos comboios·
nos logares em que houver reuni6es ou divertimentos publicas
e sempre que houver perigo para o transito.
Art. 84. Qualquer vehiculo que tiver de atravessar ou
entrar em ruas que tenham trafego de bondes, só poderá fazel-:o
com marcha senstvelmcnte reduzida, usando antes o signal regulamentar da manobra que vae fazer.
Art. 85. E' prohibido o estacionamento de vehiculos junto
ao meio fio, nos logradouros de r,rande movimento, salvo o caso
de espera do passageiro, a cujo serviço se achar, emquanto náo
perturbar o transito. Em nenhum caso, porém, será permittído o
estacionamento junto aos postes&~ parada de bondes.
Art. 86. E' terminantemente prohibida a circulação de vehiculos de qualquer natureza, para angariar passageiros, nos logradouros publicas, desi&'nados pela Inspectoria de Vehiculos. Os
vehiculos sem passagetros, que tiverem de transitar em taes ponto~,
só poderão delles percorrer os trecho.:; nec,;ssarios para attingir o
local de seu estacionamento e deverão trafegar na mesma marcha
dos demais vehiculos com passagdro:1.
Art. 87. Nas proximidades do.; thcatros, templos, estaçó2s
de estradas de ferro ou ferro-carris, cics, etc., a Policia designará
a ordem a que devem obedecer os vchiculos de toda a especie, de
modo a evitar o embaraço da circul:lçâo.Esta ordem será igualmente estabelecida pela Policia em qualquer ponto da cidade,
PC!f occasiáo de corsos de c:arru:t.g(_~nc:;, paradas ou festejos publicos.
Art. 88. Todos os vehiculos são obrigados a parar, afim de
dar passagem ao vehiculo que conduzir o Presidente da Republica,
em qualquer occasiao; ao Corpo de Bombeiros, no caso de incen·
dio; á .A.ssistcncia Publica c aos carros de transporte de tropas,
aos de soccorro. c aos das alitorid:tJes poltciaes, em serviço.
Art. 89. Os vchiculos que conduzirem passageiroJ teráo
precedencia sobre os que trafegarem vazios.
Art. 90. Qualquer vehiculo que tiver de passar á frente de
outro, ou transpor qualquer ohstaculo, HÓ deverá tazel-o pela
esquerda, diminuindo a marcha ·~ dando o aviso rr~guJ.am~ntar
(Fig. 1).
..
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Art. 91. Quando se tratar de bonde electricoT em mt 'vimento,
e ho?ver sufficiente espaço, o vehiculo poderá pas~ar á fre11te, entre
o tnlho e o meio fio aa direita.
Art. 92. E' expressamente prohibido passar entre Q lmeio íio
f' o bonde parado, nos postes, para receber ou dei ur passa \geiros.
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Art. 93· Qualquer Tehiculo que tiTer de cruzar com outro
que venha em direcçáo opposta o fará sempre com o desvio para
a direita (Fig. n).

Flr. n

Art. 94· Todo o vehiculo que dobrar urna esquina á direita
deverá conservar-se junto ao :passeio da mão direita, precedendo
o signal regulamentar, diminumdo seneivelmente a marcha e fazendo o respectivo conductor uma curva apertada (Fig. m).

Flg. m

Art. 95· Todo o veWculo que dobrar uma esquina á esquerda só poderá fazel-o depois de attingir o ponto central
do cruzamento com as cautelas constantes do artigo anterior

(Fig. IV).

Art. çfj. Nenhum comludor poJcrú parar o vehiculo ou
mudar de âirecçáo sem que com o braço dê o signal do que vae
fazer, de accôrdo com os signaes convencionaes de circ~11acão de
que trata o C~itulo xxvn deste regulamento.
'
Art. 97· ~ualqucr vchiculo, que tiver de se desviar de pcssôa
que caminhe á sua frente, s6 poderá fazcl-o, si o respectivo con-
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ductor der a sua direita á pessôa, depois de diminuir sensivelmente
a marcha do vehiculo e de avisar pelos meios regulamentares, e
á distancia sufficiente para evitar accidentes.
Art. 98. Nenhum vehiculo, guando houver interrupção do
transito e estiver incorporado ú fila de outros vehiculos, poderá
recuar para dar volta.
Páragrapho uni co. Quando o vehiculo estiver isolado e
depender o seu proseguimento de marcha atrás, esta só será permittida, si houver espaço, e na distancia maxima de 10 metros.
Art. 99· Nos casos de interrupção ou de difficuldades do
transito, os conductores são obrig-ados a dar a seus vehiculos
a direcção que lhes for indicada pelos encarregados da fiscalizacão.
, Art. 1 oo. A mão e contra-mão serão determinadas por edital
da Inspectoria de Vehiculos e ent~e sua publicidade e execução
mediará prazo nunca menor de 30 dtas.
Art. 101. Teem transito livre nas solemnidades e festas officiaes
os vehiculos que conduzirem com missões do Corpo Legislativo,
Ministros de Estado, Membros do Corpo Diplomattco, Presidenterda Camara dos Deputado~, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e da Côrte de Appellação, Prefeito, Chete de Policia, Chefes
do Estado Maior do Exercito e da Armada e outras autoridades
superiores.
Art. 102. Os pontos de estacionamento serão determinados
pela Policia, bem como o numero de vehiculos para cada logar.
Art. 10~. Nos pontos de estacionamento os vehiculos guardarão entre distancia nunca inferior a dois mettos, de modo que
permittam a livre circulação dos pedestres e as manobras neccssarias ao proprio vehiculo.
.
Art. 104. Os conductores, cujos vehiculos estiverem na frente
de um bonde, deverão retiral-os ao signal dado pelo motorneiro,
desde que o local o permitta .
. Art. 105. Qualquer vehiculo em movimento deverá parar,
todas as vezes que a sua direcção for cortada por qualquer cortejo
de vehiculos, de pessôas a pé, formatura ou prestito.
Art. 106. Todos o~ vehiculos licenciados para trafegarem á
noite deverão trazer acce-sas duas lanternas na parte dianteira, uma
de cada lado, e na parte posterior uma outra de luz vermelha
e reflector com ]uz branca, que illumine o numero de matricula.
Art. 107. O uso de pharócs é terminantemente prohihido,
excepto na zona ,rural, ou em ruas sem illuminação pubhca.
Art. 108. E igualmente prohibido, mesmo nos vehiculos ofliciacs, o uso de sereias, buzinas, trompm:;, ou quaesquer outros instrumentos, cujo som estridente perturbe o soccgo publico, ou
espante os animaes de outros vchiculos.
Art. 109. São rigorosamente prohibidos nas vias publicas
da Capital os jogos de frontão, "foot-ball ", peteca, "dtavolo"
malha, pião e quaesquer outros que possam perturbar o soceO'~
publico e o livre transito de vehiculos e pedestres.
o
Art. 1 1 o. É prohibido fazer exercidos de patinação nas calçadas e nos leitos das ruas.
·
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Art. 111. Pelas calçadas das ruas ou praças da Capital, além
dos pedestres, só é permittida a circulação de carrinhos de crianças,
enfermos ou paralyticos.
Art. I 12. Nas ruas c praças da Capital nenhum material para.
cons~rucçáo poderá permanecer; o mesmo deverá ser recolhido, á
medtd3. que for descarregado.
Paragrapho unic0. Tratando-se, porém, de volumes que, por
sua especie e peso, tenham necessidade de ser descarregados na rua,
sua collocaçâo será na calçada, comtanto que deixe livre uma parte
desta, do lado da guia, para o transito de pedestres.
Art. I I3. Nas ruas e praças da Capital em que houver excavac;ões, ou em que se façam obras que acarretem perigo para o
transito, quer de vchiculos, quer de pedestres, os respectivos empreiteiros ou responsaveis são obrigados a assignalal-as, durante o
dia, por meio de taboleta com a inscripçao "Impedido o transito'',
e, durante a noite, com phart')cs vermelhos em numero sufficicnte.
Paragrapho unico. Os transgressores do preceito do artigo
supra ficarão sujeitos á multa de 200$ a soo$, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, nos termos da legislaçao
vigente, quando, da inobscrvancia do alludido preceito, resultarem
accidentes que produzam lesões corporaes ou damnos materiaes
de qualquer natureza.
Art. I I4. Os musicos c vendedores ambulantes e os camelols
c reclamistas não poderão estacionar nas ruas e pra~as por tempo
que provoque impedimento de transito.
Art. I I!). Em todos os casos especiaes não previstos neste
regulamento, em épocas anormaes ou em casos de calamidade
publica, compete ú Inspectoria de Vehiculos regular as q uest(.>es
relativas ao transito em geral, expedir c publiéar as instrucç0es
necessarias por edital da ra Delegacia Auxiliar.
CAPITULO XVI
SECÇÃO TJNICA

Dos 1'ehiculos em especic
Art. I 16. De modo geral os vehiculns serão dt~ dt1~1s L~qpecic~~=
I\ vchiculos para passageiros;
2•, vchiculos para cargas ou mercadorias.
Art. 117. Estas especies sulxlividcnH~c em:
a) vehicnlos de tracção automatica ;
b) vehiculos de tracção animal.
Art. I 18. Os bicycles, bicycletas, tricycles, tenders e similares, bem como os vehiculos puxados á mão, constituirão um
grupo á part~, sendo as disposições peculiares aos mesmos tratadas em capttulo especial.
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Art.

119.

Os vehicnlos de tracçáo automatica subdividem-t=;e

noR seguintes grupos :

a1 automoveis;
b motocycletas ;
c bondes electricos e omnibus.
Paragrapho nnico. Os vchiculos de [trncçrto animal subdividem-se em :
a) carros de praça, tilburrs c similares;
h) camiuhí>es, andorinhas, carroças, carrocinhas e similar~s.
Art. 120. Nos termos do art. 118 farao parte de grupo
especial os carros de mão e carrocinhas (carros baixos de duas
ou trcs rodas), para o transporte de bagagens, frutas, doces, snrvetes, distribuição de leite, etc.
Art. I 21 • O mappa anne'{o ao presente regulamento consignar:\ as divecms cspedes, com suas divisões e sub-divisões, e
nelle poderão figurar qnacsqucr outro~ typo~ de vinturas que
apparcçam de futnro.
CAPITULO XVII

Dos vehiculos para passageiros
GRUPO I

SECÇÃO I

/)os automoveis
Art. 122. Os automoveis para passageiros dividir-se·ao em
publicos, particulares c officiaes.
'-'
Art. 123. Serão considerados automoveis publicos aquelks
que estacionarem em gara~e ou em via publica e forem posto3 it
disposição do publico', mêâiantc aluguel ou passagem de pre~o
lixo

(onmibus).

Art.

124. Serão considerados automoveis
q~1e c~tacionarcm em gc~rage, c cn_ia sahida

-

de garage aq uelles
dependa de próvio

:lJUSte.
Art. 125. Scrâo considerados automovcis de praça aquclles
que estacionarem na via publica c estejam á disposição do publico,
mediante remuneração calculada peb marcação elo taximctro on
tabella approvada pela Policia.
Art. 126. Seráo considerados automoveis particulares aquelles
que se destinarem ao serviço exclusivo de seus proprietarios, os
quaes não poderão trazer taximetro, nem ser alugados.
Art. I 27. Serao considerados automoveis officiaes os pertencentes ao ~erviço publico dos departamentos da administraçrw federal ou municipal e os das embaixadas ou legações estrangeiras.
Art. 128. Nenhum automovel registrado como particular ou
de ga1·age poderá passar a automovcl de aluguel, ou vice-versa,
sem exhibição da licença da Pretl'itura, ~njdta a novo registro.
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Paragrapho unico. Nenhum automovel registrado como de
passageiros_poderá fazer o serviço de transporte de cargas, salvo
n caso previsto no art. 153·
SECÇÃO II

Das placas

Art. 129. Os auto moveis officiaes terão placas especiaes, com
o emblema da Republica, lettras designativas das repartições a
que pertençam e respectivos nnmeros de ordem.
Art. 130. Os automoveis de garage ou de praça terão placas
uniformes, âc fundo negro com algarismos brancos, com om, I 5 de
altura, de accr,rdo com o modelo existente na Inspcctoria de V ehiculos. Esses ~1lgarismm~ serão precedidos da Jcttra "G" ou
"P ", separada i)or um tr:h(O: t:r Jll~)rnw ~>c trav.~ de automovcis
de Qa-raoe ou de praca.
_, Arf. 131. Os aittomoveis das embaixadas c legações terão
placas com o escudo das respectivas naçé•cs c com :1s dimensões
que forem estabelecidas pela Inspectoria.
Art. 132. Os automoveis particulares terão placas de metal,
de fundo negro com algari~mos de metal branco, em relevo, com
om,15 de altura, de accôrdo com o modelo existente na Inspectoria.
Art. 133. Cada deposito, garage, officiua de reparação ou
estabelecimento de venda de automoveis poderá ter uma ou mais
placas especiaes para expcriencia destes vehiculos, comtanto que
exhi~am as respectivas licenças c as registrem na Inspcctoria de
Vchtculos.
Art. 134. Os automovcis com a placa "Expcricncia'' só
poderão trafegar sob a dirccção de qm~m estiver devidamente
habilitado, e a experiencia n:io poderá exceder das I 8 horas.
E' prohibido a esses vehiculos o servico de transporte ele carg·a
ou de passageiros.
'
~rt. 135. As placas de expcricncia serão de fimdo negro, com
algansmos brancos, que tenham om,25 de altura, encim::tclns pela
palavra "Experiencia'', em caracteres tambem brancos.
Art. 136. Constitue infracção o nso de placas qu~ contenham
numeros inutilizados ou propositadamente , lCCultos, hem c1 ,mo o
de placas falsas ou trocadas.
SECÇÁO III

Do 1'egistro de automol•eis
Art. 137. A exhibição da licença dos vehiculos não dispensa o seu registro.
Art. 138. O registro scrú feito depois da verifkacEío na lnspectoria de V ehiculos.
·
Art. r 39· Esta verificação terá por fim garantir a identidade
absoluta do~ caracteristicos dos vchiculos e o preenchimento de
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todas as condições para a sua identificação immediata em quaesquer
cmergencias.
Art. 140. Si o vehiculo não preencher todas as condições exigidas neste regulamento, ser-lhe-á negado o registro.
Art. 141. Nenhum vehiculo, registrado como de carga, ou de
transporte de mercadorias, poderá passar a vchicnlo de passaf!..
os, sem prl!via licença e verificação, e vice-versa.
,
Art. 142. Nos casos de accidcnte de que resulte damnificaçáo
que interesse os dispositivos e mecanismos essenciaes do vehiculo,
deved este, após os reparos, ser apresentado á Inspectoria, afim
de se verificar si preenche as condiçi"les precisas de segurança c
perfeito funccionamento.
SECÇÃO IV

Da l'elocidade dos aut01noveis
Art. 143. A velocidade dos automoveis será sempre determinada pelas c1rcumstancias especiaes do local ou do momento em
que. trafegarem, de modo que não constit~a perigo para os demais
veluculos c para a'> pessoas que transitarem pelos logradouros
publicos, devendo ser reduzida c mesmo annnllada sempre que
eR~as circumstandas o exijam, bem como no cruzamento de ruas e
na passag·em por curvas apertadas.
Art. 144. A velocidade dos :mtomoveis, serú no maximo de
40 kilometros por hora na zona urbana c 20 kilometros no centro d:1.
cidade, dentro do perímetro comprchendido pela rua Teixeira de
Freitas, largo da Lapa, rua Maranguapc, avenida Mem de Sá,
ruas Riachuclo, Frei Caneca, Sant'Anna, General Pedra, praça da
Republica, ruas Visconde da Gavea, Senador Pompeu, Camerino,
Saúde, praça Mauá, c dahi pelo Jitoral até a praia da Lapa, em
frente á rua Teixeira de Freitas; na zona rural, a velocidade será
no maximo de 6o kilometros.
Paragrapho unico. Aos caminhóes-automoveis é prohibido
desenvolver velocidade superior a 15 kilometros por hora, quando
carregados, e a 20 kilometros, quando descarregados.
Art. 145. A verificação do excesso ele velocidade, emquanto
não existir um typo de velodmetro approvado c mandado adoptar
pela Policia, será feita pela observação directa.
Paragrapho unico. Serao, sempre que tor possível, adaptados
os meios comparativos de verificação velocimetrica pelos motocycles de serviço, que acompanhem os automoveis, ou pela medida
do temp? gasto pelo vehiculo para percorrer um espaço conhecido
entre dms postos de aviso com;ecntlVO.
SECÇÃO

V

Das tabellas de rreços e taximetros
Art. !46. Os automovcis de praça deverâo ter fixada na
parte destmada aos passageiros, bem exposta á vista destes,
esmaltada, com caractere~ hem legíveis, a tabeila de preços apprc-
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vada pela Policia, quer para transporte á hora, quer para o transporte em razáo da distancia marcada pelo tempo, ou taxímetro.
Terão, outrosim, uma placa com o numero de matricula, acima da
tabella dos preços.
Art. 147. Os taxímetros serao collocados do lado direito do
vehiculo, em posição elevada, de modo que pcrmittam a racilleitura
pelos passageiros, mesmo quando sentados.
Art. 148. Taes afparelhos serão sempre examinados pela
Policia, e será passive de multa o conductor que os viciar, que
violar o sello da Inspectoria nelles collocado, ou que os tenha em
condições de permittir que sejam viciados.
Art. 149. Os taxímetros poderão, outrosim, ser examinados,
immediatamente, a requerimento da parte interessada, quando esta
·
se julgar lesada.
§ 1°. Si do exame a que se proceder nos termos deste artigo
se verificar a perfeição do taximetro, ficará a parte obrigada
[t indemnização das despesas, de accôrdo com a respectiva marcação. No caso contrario, além da multa respectiva, fica o infractor
obrigado ú restituição immediata da importancia indevidamente
cobrada, c o vehiculo será retirado do serviço, afim de ser convenientemente reparado.
§ 2°. Feito o reparo do taxímetro, será este verificado
pela Inspectoria antes do vehiculo começar a trafegar.
Art. 150. Em hypothese alguma pocierá ser interrompido o
serviço de conducção de passageiros, salvo desarranjo irremediavel e imprevisto do motor ou do vchiculo, caso em que
deverá pagar a importancia até então devida pelo serviço prestaclo,
de accordo com a respectiva tabella.
Paragrapho unico. Si, não obstante o desarranjo, o passageiro resolver espontaneamente aguardar no local outra conducção
ou o reparo do vehiculo, nenhuma importancia será devida
emquanto ahi permanecer, ou durante o tempo requerido para
o reparo.
Art. 151. Os auto moveis de praça não poderão recusar passageiros, salvo maltrapilhos, ébrios ou os que soffrerem de molestias
mfectuosas visiveis, ou quando o vehiculo estiver com qualquer
defeito, caso em que deverá ser recolhido immediatamentc ao
respectivo deposito.
Art. 152. As tabellas de preços, quer horarias, quer em virtude de distancia marcada pelo tempo ou pelo taximetro, seráo expedidas pela Policia e vigorarão emquanto corrcsponderem, a seu
JUÍzo, ás necessidades e aos interesses reciprocas do publico c dos
proprietarios de vehiculos.
Art. 153. Os motoristas não são obrigados a transportar
em seus vehiculos qualquer bagagem ou volume superior á que se
possa conduzir a mão, salvo ajuste prévio.
Art. 154. Para os trajcctos de longo curso, excursões pelas
estradas interiores do Districto Federal, Gavea e Tijuca, accesso
aos morros, bem como para os festejos e corsos carnavalescos,
etc. , a Policia organizará tabellas especiaes e expedirá as instrucções neccssarias .
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Art. I 55· Para uniformidade c regularização das questoos
attincntes aos preços, quer horario~, quer pela distancia marcada
pelo tempo, ou pelo taxímetro, será a cidaâe dividida em zonas,
publicanao-se as respectivas tabcHas e affixando--se as mesmas
nos logares que forem convenientes. As zonas serão de trcs
categonas : urbana, suburbana e rural.
~rt. I 56. Constitue infracção, puniYel com multa de go$, que
será elevada ao dobro na rcincidencia, · a cobrança a maior da
tabella organizada· pela Policia; o infractor será obrigado a
restituir o exccsgo, a juizo e por dc~pacho do 1° delegado auxiliar.
SECÇ10 VI

Da praticagem
.. Ar~. I 57; Os primeiros traballw~• de pra~icagem de autom9veis
scrao fettos fora das znna~ popu1nsas da ctdade com o veluculo
vasio, e o instructor legalmente habilitado e matriculado, e precederá licença do I o delegado auxUbr.
Art. I 58. Quando a praticagem fór feita por turma de aprendizes, como acontece com a instrucção dos motoristas militares e
do Corpo de Bombeiros, terá logar em vehiculos especialmente
destinaaos a esse fim, os quaes deveráo conduzir o instructor
legalmente habilitado e matriculado.
SECÇÃO VII

Do escapametllo liJire, apparelhos de lulwificaçd.o c concerto$
ligcin>s
Art. 159. O escapamento livre 6 terminantemente prohibido
como uso continuado ou systematico ; é, entretanto, tolerado
nos casos de irnprescindivd necessidade, quer como substituto
rapido do signal de aviso, qncr como auxilio de descarga em
determinadas situações do tratcg0 em rampa.
Art. I6o. Serão retirados da circulação os vehiculos, cujos
apparclhos de lubrificação produzirem permanente desprendimento
de ftnnaça, ou nuvem espessa c consecutiva.
Art. I6I. Constitue iEfrat:çâc' o extravasamento de oleo e graxa
nos logradouros publicas.
Art. 162. Os concertos em conscquencia de parada dos
motores e a substituição de pneumatkos e camaras de ar na via
publica far-sc-ão de modo que não impecam a circulacão, c são
terminantemente prohibidas, no local designado para os estacionamentos, as experiencias de machinas, que produzam fumaça, estampidos ou descargas.
GRUPO 11
IJ.u

motx;-clctas

Art. I63. São communs ás motocycletas todas as disposições
constantes do Capitulo xvn, Secções I, n, In e IV, bem como tudo
quanto se refere ao transito em geral no Capitulo xv.
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Art. 164. As placas relativas ás motocycletas devcrao ser

de fundo negro, com algarismos br~mcos, que tenham o,o6 de

altura, de accôrdo com o modelo existente na Inspectoria de
Vehiculos.
Art. r6s. A praticagem de motocycletas far-se-á fora da
zona urbana com a presença c responsabilidade de instructor
matriculado, para o que precederá licença do 1° delegado au.x;Iiar.
Art. 166. Os conductores de motocycletas nao poderão conduzir pessoas em numero superior [t sua lotação, tenham on não
side-car.
GRUPO l/1
Dos l;ondes c 1•elliculoJ de t1"clllstortc de pasNgciros em C07117111111l

Art. 167. São extensivos aos bondes, omnibus e demais vehiculos de transporte de passagejros em cornmum os preceitos
relativos ú hygtene, asseio, conlorto c scguran~'a exigidos para os
automovcis, bl'm como tudo quanto se relacione com o transito em
geral e os signacs convcncionacs yara a circulação dos demais
vehiculos, no que lhes for applicave .
Art. 168. São igualmente extensivos aos motornciros dos
vc]1iculos acima os deveres c obrigações prescriptos para os
conductorcs de vchicn]os em geral em tudo quanto lhes fôr
arplica·vel.
Art. 169. Os conductores nao serão obrigados a conduzir em
seus v.ehiculos passageiros que excedam ú lolação confiignada em
suas licenças.
GRUPO IV

Art. 170. Aos vehicuJos desta categoria applicam-se as disposições relativas á sua classificaçao geral em- publicos, particulares
e officiaes, os preceitos regulamentares attinentes ao transito, e aos
demais vehiculos de tracção animal, na parte que lhes for applicavcl.
Art. 171. As tabellas de preços para os vchiculos de praça,
pertencentes a esta categoria serão expedidas pela Policia.
Art. 172. Os carros, tilburys e similares, publicos, particulares ou officiaes, usarao placa~> especiaes, com caracteristicos
iguaes ás dos automoveis c com algarismos que tenham o, 1 o uc
altura, collocadas na parte posterior do ,·ehkulo.
Paragrapho. unico. Usarão por igual lanternas illuminativas
latcraes e postenor.
Art. 173. Os carros, tilburys c similares formarão em linha
separada nos pontos de estacionamento, segundo dctcrmina(~:ío da
autoridade comiJetcnte.
Art. 174. Os cocheiros de carros de aluguel ou particulares
;.:to obrigados ao uso de uniformes decentes.
Art. 175. Os ar~eios c rédeas ou guias devcrâo estar sempre
em bom estado de solidez e não podem ter emendas ou fal3is concertos, que maltratem os animaes.
·
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Art. t.76. Os signaes sonoros, os tympanos c outros meios
de aviso deverão ser usados com opportunidade e intelligencia,
de modo que se evite, pela sua repetição, incommodo ao publico.
Art. 177. Os chicotes deverão ser fabricados de tal modo que
n~o constituam instrumento de máo~ tratos aos animaes.
CAPITULO X VIII
SECÇÃO UNlCA

Dos vehiculos de cargas
Art. 17H. Aos vchiculos de cargas, guaesquer que s~jam su~
11atureza c tractor, são applicaveis · as dtsposi~(,cs attincntes ao
transito em geral, licenças, registro e matnculas de seus conductorcs.
Art. 179. Nenhum vehiculo de carga poderá ser utilizado
para conducção de passageiros. mesmo por occasiao de festeJoS publicas, sem prévia licença da Prefeitura c registro na Inspectoria
de Vehiculos.
·
'
Art. 180. Aos vehiculos de carga de tracção automatica applicam-se todas as disposições relativas ao registro dos automoveis
para passageiros, bem como ás placas cHstinctivas, que terão á esquerda do numero respectivo e dclle separada por um traço a
lcttra " T ".
Art. 181. E' prohibido o transito du vehiculos de cargas e
mercadorias nas ruas e logradouros pu blicos da cidade, antes das
seis e depois das 18 horas, exccptuados os casos previstos no decreto municipal n. I ·959, de 30 ?e julho de 1918, e bem .assim
os que trafegarem em serviço publico, por ordem das autondades
competentes.
Art. 182. E' prohibid() fazer trabalhar animaes doentes, feridos ou enfraquecidos.
Art. 183. E' prohibido na zona urbana o transito de carros
destinados a adestrar animacs, hem como as baldcaçóes ou lavagens de carros ou animacs nas ruas c praças, c o reboque de
um ou mais vehiculos, salvo caso de accidcnte.
·
Art. 184. Os vehiculos de carga de qualquer natureza trarão
em logar bem visivel a indicaçao correspondente á tara e ao peso
que podem transportar.
Paragrapho unico. No caso de excesso de carga, o guarda
de serviço ordenará que seja incontinenti alliviada a mesma,
cujo excesso ficará sob sua responsabilidade até conveniente destino.
Art. 185. Os vehiculos de transporte de mercadorias, de
duas ou quatro rodas, qualquer que seja o fim a que se destinem,
devem ser construidos de conformidade com as posturas municipaes,. quanto ús condições de dimensão, segurança, peso e
capacidaae.

Art. 186. Não podem ser atrelados ao vehiculo animaes em
numero superior ao que lhes for proprio e permittido pela respectiva licença.
Art. 187. Os vehiculos de tracção animal destinados ao
transporte de cargas e mercadorias estão sujeitos aos mesmos
requisitos dos carros de alug-uel, para passageiros, na parte referente ao uso de chicote, solidez dos arreios e emprego dos signaes
de aviso.
Art. r88. Todos os vehiculos de boléa deverão ser providos
de capotas e obrigados a ter um freio de mão em condições de absoluta gara.ntia, para as manobras de transito c parada rapida.
Art. 189. As carroças de duas rodas, carrctões c caminhões
poderão usar uma só lanterna, visivel de todos os lados.
Art. 190. Em caso algum poderão ser transportados em um
vehiculo materiaes, que, chocando-se, façam rmdo incommodo
para os transeuntes.
Art. 191. Os vehiculos para transporte de materiacs explosivos só poderáo circular em marcha lenta c só pararão no Jocal de
seu destino. Essa especie de transporte será regulad~ por instrucções especiaes da Policia.
Art. 192. As carroças destinadas ao transporte de areia,
terra ou qualquer material que possa cahir nas ruas, devem ser
construidas de modo que se evite tal inconveniente.
Art. 193· As carroças destinadas ao transporte de esterco ou
materias nocivas á saude publica, devem ser forradas de zinco e
providas de tampa, salvo as que trategam de meia-noite ás 3eis
horas da manhã.
Art. 194· Nas carroças de duas rodas será obrigatorio o uso
do descanso, afim de evitar que, quando parado o vehiculo, o peso
da carga recaia sobre o animal.
Art. 195. E' prohibida a circula~·ão de vchiculos destinados ao
transporte de cargas ou mercadorias, c h:m assim o de carros funcbres (de tracção ._~mimai) pelos seguintes logradouros : partes macadamizadas das avcuicb~1 Beira 1\Iar, Lauro l\lüllcr c Rodrigues
Alve~, parte asphaltada do canal do Mangue, rua jo.1quim ~Na
buco (PaP.scio), no trecho comprchcndido entre o largo ela Lapa e
rua Luiz de Vasconcellos c em outros, a juizo da Jnspcctona, excepto para os vehiculos que tenham de carregar ou descarregar
nesses trechos, das sete ús I 5 horas.
Paragrapho unico. Os vehiculos a que se refere o artigo
precedente, que se destinarem a pontos das referidas avenidas, em
que não haja ruas Jateraes calçadas por outros systemas, poderão
percorrer as ruas macadamizadas sómcnte nos trechos necessarios
para que attinjam o seu destino. Aos carrinhos de m3o será permittido o trafego nas horas regulamentares pela rua Joaquim
Nabuco.
Art. 196. No espaço de tempo entre as oito c as 21 horas,
fica prohibido o emprego de gado vaccum na traccão de qualquer
vehiculo dentro da zona urbana do Districto Federat,'comprchendida
entre o litoral e os seguintes pontos : largo do Pedregulho
Collegio Militar, Port~o Vermelho e praia de Botafogo.
'
Leis de 1922-Vol. III

!.)

130

CAPITULO XIX
GRUPO 1
fJOJ biqcle.•, bicycleta.ç, tricycleJ, tcnders c similareJ

Art. 197. Aos rondul'tores de vehiculos a q_ue se refere o
grupo c aos quacs cabe observar as dispostçóes communs
aos demais conductorcs, no que lhes for applicavel, é prohibido:
1°, apoiarem-se nos balaustrcs dos bondes ou de qualquer
outro vchiculo;
zo, percorrerem a via publica em marchas acce1eradas ou em
aposta de velocidade.
Art. 198. A infraccão do artigo anterior será punida com
multa de IO$, elevada
dobro na' rcincidencia.
Art. •99· Os cyclistas que forem empregados de firmas commerciacs, como agencias de rapidos ou de estafetas, padarias,
tinturarias, etc., são obrigados ú matricula nos reteridos vehiculos
c usarão traje decente, ou Uniforme e bonuct, com os dizeres e dis·
tinctivos de sua.:; profissões.
Art. zóo. Os bicycles. bicycletas, tricycles, tenders e similares
serão numerado~ por meio de placas c só trafegarão munidos do
signal de aviso (buzina ou campainha). lanterna e break (freios).
Art. 201. As placac:; t~~rão os característicos communs, als-arismos com o,o6 de altura e serâo parafusadas na parte postenor
do vchiculo.
Art. 202. Os infractores do disposto no artigo antecedente
serão punidos com a multa de Io$, eleYada ao dobro na reincidencia, e a machina será recolhida ao Deposito Publico, neste e
nos outros casos previstos neste regulamento para os demais
vehiculos.
prc~cntc

ao

GRUPO 11
nM

''''t.itlc/Ort'.' ,fc ( trros (lé' 11&~0 (cm·ros L\T-i."'O!l diJ .tua.• ou h·e!l rod.u), b.lg<tgcn.~.

tntt:u, sorvcleJ, distrihtição de lei/e, etc.

Art. 2o;;. Só poderú exercer a profissão de conductor de
carro á mão quem estiver devidamente autorizado por licença
municipal.
Art. ~04. O conductor é obrigado a trazer comsigo, além
da licença, devidamente registrada, sua carteira de identidade, bem
como um distinctivo de fundo preto com o respectivo numero,
em panno encarnado, collocado ao lado esquerdo do peito. Igualmente, os ~anhadores (carregadores de cabeça) são obrigados ao
uso dú distmctivo, á matricula na Inspectoria, e á identificação,
nas condições estipuladas para os conductores de carrinho
de mão.
Art. 205. Sob pretexto algum poderá o conductor negar·se a
apresentar a licença, quando esta lhe seja exigida peJa autoridade
ou por quem pretenda utilizar-se de seus serviços.

Art. 206. Toda a vez que ao conductor não for possível
encontrar o destinatario, entregará na Policia os volumes que lhe
forem confiados, recebendo tnn documento comprnbatorio da
entrega.
Paragrapho unko. Os volumes não serão entregues a quem
de direito, sem o pagamento do que. for de rido ao conductor pelo
seu trabalho.
Art. 207. Os carros de má<) ficam sujeitos ás mesmas
obrigações dos vehiculos de tracção animal, na parte referente
ao registro c matricula e aos preceitos relativos ao transito em
geral.
Art. 208. Haver~t pontos de estacionamento destinados aos
carros de mão. cujos conductores devem guardar a devida
compostura ; não poderão dormir sobre os referidos vehiculos,
nem abandonai-os na via publica, sob pena de serem os carros
immediatamente recolhidos ao Deposito Publico.
Art. 209 As carrocinhas de distribuição de leite, doces,
Jrutas, sorvetes, etc., e similares, ficam sujeitas ús exigencias
das posturas municipaes e do Regulamento do Departamento
Nacional de Saude Publica, que lhes são proprias e á circulação
sob a fiscalização policial da Inspectoria, sendo obrigatorias a
matricula dos respectivos conductores, a identificação c a organização do seu promptuario.
Paragrapho unico. O trafego desses vehiculos obedece ás
mesmas regras do transito em geral.
Art. 210. Ficam estabelecidas as seguintes multas : de 5$
para o conductor de carros, de que tratam os arts. 203 e se
guintes, que, embora licenciado, for encontrado sem a respectiva
licença; de 20$ para o que não estiver licenciado ; de 20$ para
o que for encontrado com licença falsa. A falta de registro ou de
matricula serú punida com a multa de IO$ooo. Estas multas serão
applicadas em dobro nos casos de reincidencia. Para todas as
demais infracçóes regulamentares, SGr-lhcs-ão applicadas as multas
de 5$ c Io$ooo.
CAPITULO XX
5ECÇÂO UNICA

Do.~

aH-imaes de trato ou de carga.

Art. 21 L Os animacs destinados á montaria ou c0nducção de
carga, para poderem circular nas ruas e praças da Capital, devem
ser sadtos, adestrados e mansos.
Art. 212. E prohibido amarrar animaes nas arvores, ou em
quaesquer colulllnas ou postes collocados na via publica.
Art. 213. E prohibido a uma mesma pessóa conduzir pelas
ruas c praças da Capital mais de dois animaes, arreados ou não.
Art. ~14. Os animaes de montaria só poderão permanecer na
via publica, sem os respectivos cavalleiros, quando seguros por
alguem.
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Art. 2 15. Os cavallos, animacs de trato ou de carga, arreados
ou não, não poderão ser ensinados ou exercitados na via publica.
Art. ~ 16. Os exercidos de aprendizagem e de equitação deverão ser realizados em picadeiros ou logares ermos, fóra do pcrimetro urbano.
Art. 217. Os cavaUcirof-> dcvcr~to ~onduzir as suas montadas
a trote natural ou a passo c procurarão transitar pelas alamedas
que lhes são reservadas ao longo das avenidas.
Art. 218. O galope não é pcrmittido na zona urbana sináo
aos militares, em serviço urgente das corporaç0cs armadas c da
Policia.
Art. 219. ÜR infractores das anteriores disposições serão
punidos com a multa de 10$, c os animaes e arreamentos serão
recolhidos ao Deposito Publico e a multa devada ao dobro, no
caso de reincidencia.
CAPITULO XXI
SECÇÃO UNICA

Dos pt·oprielarios, gerentes e directores de cs!abelecimenlos de
transporte e "garages ''
Art. 220. Nenhum particular ou director de empresa de trans·
porte poderá entregar a dirccçâo de seus vchiculos a individuo~
que não estejam habilitados pela Policia c dt:vidamentc matriculados.
Art. :221. Os proprietarios c clirectorcs de empresa de transporte deverão arrcseutar, salvo motivo ck torça maior, o conductor de vehiculo que lhes for rcqt!!sitado, dentro de ~4 horas,
Rob pena de multa de 2o$ooo.
Art. 222. Nos depositos de autt ,moveis, nas garag~s, suas
agencias ou succursaes, serú collocado em logar 6em "visivel c
escripto em caracteres bem legiveis um quadro visado pela Inspcctoria de Vchiculos, que contenha a relação dos automoveis, devidamente scpar~dos os de praça dos de garage, com indicação dos
numeros respectivos.
Art. 223. As garages terão um livro cspcda], cscripturado
em devida fórma, sem rasuras, emendas ou borrões, visado pela
inspectoria de V chiculos, no qual serão registrados o numero dos
vehiculos e hora de suas sahidas e entradas, bem como os nomes
dos motoristas que os conduzirem, livro eRte que estará s2mprc
franqueado á inspccção immediata da autoridade.
Art. 224. Os lançamentos rclativc~s aos nu meros dos vchiculos
c á hora de sua sahich e entrada scr:to reitos pelos proprictarios ou
seus gerentes, e no acto da salíida, authcnticados com as assignaturas dos motoristas que os conduzirem.
'
Art. 225. As g.1 raf2:es rcmettcrrlO semanalmente á Inspectoria
de ·vehic~los, ús scgunêJas-1ciras, a relação detalhada das alteraçõe~ svffndas, quer em sem~ vehiculos, quer no seu pessoal, bem
como a relação especitlcada das exigencias do art. 222.
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Art. 226. O disposto nos arts. 222, 223, 224 c 225 .é exten-

~ivo aos depositas de vehiculos de qualquer natureza.

Art. 227. A mudança do local onde é guardado o vehiculo
deve ser communicada ú Tnspectoria dentro de 2·-1- horas, sob pena
de multa de .)o$ooo.
Art. 22B. A pintura do vchiL:ulo, quando se lhe alterar a cór
com que estava registrado, deve ser L:ommunicada ~t Inspectoria
dentro do prazo de 4B horas, sob pena de multa de 3rJ$ooo.
. Art. 229. Os pruprictarios, gerentes ou rc~p,)ns:lVds pela
chrecção de garagcs, dcpositos, ollicinas de reparação ou locaes,
onde sejam guard~1dr)s vehiculos de qualquer natureza, que derem
asylo ou guarida a vehiculos ou scús conductores, perseguidos
pela Policia ou pelo clamor publico, em consequencia de crimes,
accidentcs ou atropcllamentos na via publica, ficarão su.icitos á
multa de 200$, elevada ao dobro na reincidencia.
Paragrapho unico. Dirimem a responsabilidade das pessoas
enumeradas no artigo anterior a immediata commnni.cação do facto
ú Policia e a pris:ío dn delingncnte com a sna entre<ra á auto·
ridade~

r

Arl. 2,)r >. Nos L·asos de venda ou trans{erencia de vehiculos,
o adquirente deve exigir do vendedor certidão negativa da Inspecvn·ia, sob pena de, si c) não fizer, assumir a responsabilidade
pel~ pagamento das multas por infrac•;ões do cx-proprictario, aotenores ao contracto.
Art. ~31. A Inspcctoria de Vehiculos fornecerá aos proprietarios que
queiram, ou aos proprios conductores, certidão dos
assentamentos relativos a estes, afim de lhes servir de attestado
de comportamento c idoneidade prolis"ir)nal. Tacs certidôcs
pagarão 2$ de taxa e o sello legal.
Art. ~32. Os vehiculos encontrados sem licença, sem registro,
ou com falta total de documentos, serão recolhidos á Inspcctoria
por 24 horas, findas as quaes, si não forem exhibidos pelos proprietarios os respectivos documentos c si não f()r satisfeito o pagamento das multas, serão remettidos para o Deposito Pnhlico,
com guia da I a Delegacia Auxiliar.
Art. 2.);). Considerar-s~-á com falta total de documentos todo
o vehiculo que tor encontrado em traft:go, não obstante ostar
com a respectiva licenya apprchcndida regulamentarmente pela
lnsp[;ctoria, salvo se aprc3entar resatva, que a tanto o habilite.
Art. 234. Serão tamhem recolhidos ú Inspectoria os vehiculos
encontrados em abandono na via publica, c dahi remettidos ao
Deposito Publico, nos termos do art. ~32.
Art. 235. Nenhum vehiculo que conduza passageiros será,
porém, apprehendido na via publica, sem que a estes seja dado
outro me10 de conducção.
Art. ~36. Os propridarios dl! o.-lrages, oílicinas ou depositas
serão responsaveis pelas multas dosbconductores dos vchiculos que
lhes pertençam ou sejam ahi guardados, todas as vezes que os
assentamentos nos livros respectivos forem f~1lsos ou viciados,
contiverem emendas, borróesou rasuras, ou quando não exhibircm
,")S .livres exigidos por este regulamento.

o
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CAPITULO XXII
SECÇÃO UNICA

llns cnnduclores de 1·ehiculos
Art. 237. Só poderão ser matriculadas como conductores de
vehiculos as pessoas devidamente habilitadas pela. Inspectoria.
Art. 238. Para poderem habilitar-se como conductores de
vebiculos~ accionados por motor mec,;·mico de qualquer natureza, os
candidatos provarão pr6viamente :
a) que sabem ler e escrever;
b) que sáo maiores de 21 annos;
.
c) que não soffrcm de molcstia transmissível por s1mples
convivcnda transitaria, nem dc.mal que os possa pnvar subitamente do governo do vehiculo ;
d) que têm os orgáos visuaes c auditivos em condições de
funccionamento, que lhes permittam o exercido da profissão.
Art. 239. Os conductores de vchiculos deverão cxhibir carteira de identidade e folha corrida.
.
Art. 240. A' excepçâo do disposto na lettra a do art. 238,
com relacáo aos conductores de carros de mrto, todas as demais
condições exaradas nos artigos anteriores são commum:, aos
conductorcs de vchiculos de qualquer natureza.
Art. 241 •. As taxas para exame de habilitação, bem como
para registro c matricula, são as constantes da tabella annexa,
lettra ''A".
Art. 242. Os conductores de vehiculos são obrigados a trazer
comsigo:
a) a carteira de identidade;
b) a carteira de hahilitacão, com a matricula do vehiculo que
conduzirem;
·
c) a licença do vehiculo.
Art. '243· Nas carteiras dos conductoref) de vehiculos serão
registradas não só as matriculas nos vehiculos em que trabalharem
e todas as infracções e faltas que commctterem, como os elogios de
que se tornarem merecedores.
Art. '244· Cada vehiculo poderú ter dois conductores matriculados. Nos de garages ou empresas de transporte será admittída
a matricula indistincta dos conductores legalmente habilitados.
Art. 245. Para a observancia integral do disposto nas
l~ttras c e d do art. 238, e como me~ida de segurança publica indtspensavel, os conductores de veh1culos são obngados a submetter-se á inspecção medica na Policia, de dois em dois annos.
Paragrapho unico. O prazo de que trata o artigo anterior será
cont~do da data do presente regulamento, salvo o caso do artigo
segumte.
Art. 246. Nos casos de accidcntc de que resulte lesão pessoal ou damno material, não scrú concedida nova matricula ao con-
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ductor do vehiculo, sem que se submetta á inspecção de que trata
o art. 245, afim de ser verificado si póde continuar a exercer a
profissão.
Art. 247. Aos conductores de vehiculos julgados incapazes,
bem c~mo aos que não se apresentarem ú inspecção, será cas3ada
a matncula.
. Art. 248. São obrigações communs a todo conductor de veJuculo de passageiros:
a) tratar com polidez os passageiros ;
b) não confiar a outrem a direcção do vehiculo em que estiver
matriculado, nem emprestar seus documentos;
c) conduzir o passageiro ao Iogar do seu destino, sem atrazar
intencionalmente a marcha, ou alongar o itinerario;
d) entregar ao passageiro um cartão com o numero do vchiculo, sempre que isso lh.c for exigido;
e) trazer sempre accesa~, :'t noite, as lanternas do vchiculo que
·
conduzir;
. ,f) não permi~tir no vehiculo algazarra que perturbe a tranqUIIHdade ou o socego publicos;
. g) não fazer correrias na via publica, para angariar passageiros;
h) não promover ajuntamento nem fazer assuacla c vozerio
nas ruas e praças ;
i) apresentar-se decentemente vestido c d,-: honnet, ohrig:açi"',es
f'~sas extensivas aos ajudantes;
j) não dormir dentro do vchiculo, quando em Llescanso;
k) não consentir que nos automoYcis sc:iam acccsos fogus Lle
bengala, archotes, etc. ;
l) obedecer sem reluctancia ús ordens c signacs dos encarregados do serviço de inspecção e fiscalização de vchiculos, bem
como aos dos signaleiros nos postos respectivos ;
m) não permittir no vehiculo a pratica de actos attcntatorios
ú moral ou prejudiciaes á~ cousas publicas ou particulares;
n) trazer o vehiculo em estado de rigoroso asseio ~ hyg·icne;
o) não disputar corridas, sem licença.
Art. 249. Aos que aggredircm ou tentarem aggrcdir os flscaes
ou encarregados do serviço serú imposta a multa de 100~ a 5cx:;$,
sem prejuízo da acção criminal que no caso couber.
Art. 250. O disposto no artigo antecedente é extensivo aos
proprietarios de vehiculos, quando na direcçao dos mesmos, ou
quando o respectivo conductor tenha agido por sua ordem c, nesta
hypothese, a multa rccahirá sobre ambos até o limite maximo
traçado para cada um dellcs.
Art. 251. Aos conductores de vchicnlos de trac~~ao animal,
par~ passageiros ou cargas, além das dispmdçôes enumeradas 1wste
capitulo, no que lhes forem applicavcis, cumpre :
a) dirigir Of3 animaes sem castigos immodcrados ;
b) guiai-os nas ruas da cidade a trote curto, ou a passo ;
c) não se atàstar do vehiculo, sem que esteja o mesmo travado
ou guardado por pessoa que vigie os animaes;

135

.1\f'!TOS DO PODER EXECTJTIVO

~

nao o guiar sentado, a menos que tenha o mesmo boléa fixa ;
nao baldear os animaes nas ruas e praças da cidade;
não se sentar nos varaes do vehiculo ;
g apresentar-se decentemente vestido.
Art. 252. Os conductores de vchiculos deverao dirigil-os
8empre com o maximo de attenção c de cautela c em condições de
dispor promptamente, para mais ou para menos, da velocidade
levada pelo vehiculo, de maneira que a augmentem, diminuam ou
annullem, sempre que as circumstancias o exijam, e toda vez que
ella possa constituir causa de accide11tc a pessoas ou cousas, transtorno ou obstaculo á livre circulacão.
Art. 253. Os conductores de, vchiculos, especialmente os dos
accionados por motor mecanico, são obrigados a prestar a maxima
attenção ás pessoas que transitem pelos logradouros publicos, e
regular a velocidade como determina o artigo antecedente.
Art. 254. O conductor de Yehiculo de qualquer natureza deverá prestar soccorro immediatr) ú victirna em caso de accidente a
que tenha dado causa voluntaria ou involuntariamente, directa ou
indirectamente.
Paragrapho unico. A infracçrto do disposto no artiv,o supra
importa na imposição da multa de 20$ a 2oo$ooo.
Art. 255. No caso de impossibilidade absoluta de prestat;án
de soccorro, o que só é admissivel quando houver ameaça acompanhada de perigo irnmiuentc, o conductor do vehiculo deverá aprescntar·se ao districto policial mais proximo do local do accidente,
s?b pena d~.:~ multa igual ú cnmminacla 110 paragrapho unico do ::trttgo precedente.
Art. 256. E' prohibido ao conductor parar ou estacionar o
vehiculo nas ruas e estradas, sr.:m tomar as precauções necessarias
para evitar qualquer accidcnte. Estas precauções referem-se ao travamento dos freios do vchiculo, ao desligamento das machinas,
travamento por meio de corrente, etc.
'
Art. 257. Nenhum conductnr de vehiculo de qualquer natu-·
reza poderá abandonai-o na via pnblica.
§ 1°. Não se comprehcndcm na disposição supra os carros
particulares, quando dirigidos pelos seu~ proprietarios nos pontos
que forem estabelecidos por edttal da Inspectoria de Vehiculos.
§ 2° •• Entende-se por abandono a ausencb, sem justificação,
do respectivo conductor.
f'.rt. 258 . .J ustifkam a ausencia do conductor do vehiculo os
segumtes casos :
a) refeição de almoço ou jantar nas horas geralmente adaptadas;
'
b) motivo de torça maior devidamente comprovada.
Art. 259. O tempo permittido para essa aus~encia terá a duração maxima de 50 minutos, c os conductores tt~rão o cuidado
de collocar o vehicnlo fi\ra de rampa, com as precaucões constantes
do art. 256.
·
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Art. 26o. Si o vehiculo 'tiyer ajudante matriculado ou mais
de um homem na holéa, est~ pcrmancccí-ú na ausencia de Reu conductor.
Art. 2Ú1. Não se àcceitam as justificações de am;encia do
conductor do vehiculo no momento cin que os flscaes ou autori~
dadcs policiaes executarem serviços ou instruc~·í>es especiacs para ()
transito cxtraordinario dos cnrsos, carnaval, revistas militares,
finados, etc., em que tc,dos os conductores são obrigados a
manter-se em seus postos, ~alvo caso de extrema necessidade, devendo, porém, o vchiculo ser retirado do local.
Paragrapho unico. Nestes casos, a Tnspcctoria fará recolher
immediatamente o vehiculo ao Dep(Jsitn Publico, p0r abandono -rnluntario do seu concluctor.
Art. 262. A direcçao de qualquer vehiculo será exclusiva·
mente confiada ao conductor, cujo numero de matricula lhe f(\r
correspondente, salvo caso de impL·dimcnto ou f:tlta rq1cntina e
imprevista.
·
Paragrapho unico. Neste caso a substituição do impedido
será feita por conductor igualmente habilitado c por espaço nunca
maior de cinco dias, com aviso prévio ú ln''pectoria de Veniculos.
Art. 263. Ao conductor que, por ter damnificado o vehiculo,
o abandonar na via publica, serú imposta a multa de 200$0<X).
Art. ~(>4. Serú clispcns:-tdo 1' uso de bonnct aos proprlctarios e
amadores, quando na dird.:ç;'to dns proprios Vl·hkuln~.;, si f~c trattr
de viaturas nã1 > de~~tinadas a alu~uel.
Art. 265. E' expressamente prohihido ao conductor amador
trabalhar como proilssional, salvo si prestar o respectivo exame.
Art. 266. Os conductores ele vehiculos são obrigados a entregar na Inspectoria todos c:s objectos encontrados em seus carros.
Art. 267. As carteiras dos conductores conterão, nos termos
do art. 243, os assentamento::; elogiosos de que se tornan·m merecedores nos seguintes casos :
a) exercido da profissão, durante o anno, sem infrac~'áo de
qualquer especie;
b) comprovação de perkia ou acto de humanidade em caso·
(le accidentc na via pu hlica.
Art. 268. O assentamento do elogio dú direito ú relevação dà
primeira multa e á reducção de 50 °/o nas ·subscquentcc:; durante um
anno, contado da data daquelle assentamento.
Paragrapho unico. O assentamento do elogio far-se-ú: nos
casos da lcttra a do art. 267, em principio Lk cac.b annn ; no:; casos
da lettra b, em qualquer época.
Art. 269. Salvo os casos de urgencia, nenhum carro, automovei ou outro qualquer vchicnlo de praça ou de cocheira,
particul.ar ou J?Hblica, podcrú remove~ entermos,. sem que receba
do medico a~~nstente documento escnpto, em que se declare nâo
estar o doente affectado de qualquer das doenças mencionadas no
art. :6_.r do .decreto n .. 14<154, de 15 de setembro de 19~0, e nas
cond1çoes alh estabelc~..·tdas, soh pcn~ da multa de ~oo$ (art. 274
do referido decreto).
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CAPITULO XXIII
SECÇÃO UNICA

Dos e.\ames dos motoristas, motorneiros e motocyclislas
Art. 270. Só poderão conduzir vehiculos accionados por
motor mccanico os indivíduos que demonstrarem a necessaria habilitação em exame prestado perante uma commissão constituída
pelo inspector geral de vehiculos, como presidente, e por dois
profissionaes, nomeados pelo Chefe de Policia c designados por
escala para cada mesa examinadora.
Art. 271. Si houver affi.ucncia de candidatos, a juizo do
Chefe de Policia, poderá este nomear tantas commissões examinadoras quantas Rc tornarem ncccssarias, presididas por funccionarios
da Inspectoria.
Art. 272. O candidato ao exame deverá requerer ao I 0 delegado auxiliar a sua inscripçâo, c juntar os seguintes documentos :
a) carteira de identidade;
b) folha corrida;
c) prova de que é maior de 21 ann~s e àc que sabe ler e escrever;
d) recibo de recolhimento á Thesouraria da Polida da impor~ancia correspondente ú taxa de inscripção ;
e) laudo favoravel de exame medico.
Art. 273. As guias para recolhimento de taxa de inscripçrto c
para exame' medico serão fornecidas pela Inspectoria de V chiculos.
Art. 274. Depois de despacho do 1° delegado auxiliar, serão
o requerimento e documentos que o instruirem enviados ao inspector geral de vehiculos para o devido cumprimento.
Art. 275. O exame realizar-se-ú em lo(Tar, dia e hora préviamente designados pelo inspcctor geral de vehiculos, mediante publicaçáo de edital no Diario Official e boletim affixado na lnspe·
ctoria, c será de caracter essencialmente pratico.
Art. 276. O edital de convocação dos candidatos observarú
rigorosamente a ordem das respectivas inscripções.
Art. 277. No caso de adiamento de exame po_r motivo de
força maior, será marcado outro dia para sua realizaçao, e publicar-se-á novo edital.
Art. 278. A chamada para exame far-se-á em duas turmaR,
uma effectiva c outra supplementar ; a primeira será composta de
I o candidatos c a segunda de igual numero.
Art. 279. Os candidatos da turma supplementar serão obrigados a comparecer ú chamada e substituirão, pela ordem de
collocaçao, os candidatos da turma effcctiva, que faltarem ao
exame.
Art. ~Bo. Os candidatos da turma supplementar, quando não
examinados, farâo rarte da turma de exame do dia immediato.
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Art. 281. O exame será effectuado em lingua portugueza
e constará de tres provas :
a) oral, ou de machinas, em que o candidato demonstrará
conhecimentos rudimentares de mecanica, de funccionamento do
motor, das avarias communs e meios de evitai-as ou remedial-as, c
de tudo mais que se relacione com o mecanismo do vehiculo ;
b) pratica, ou de dirccção, em que o candidato executará o
man~jo de todas as peças essenciaes de conducção do vehiculo e
manobras communs na sua direcção, e pela qual devem ser cuidadosamente apreciados não só o grau de desembaraço, mas tambem
as qualidades de calma, prudencia c golpe de vista por ellc revelaaos durante a prova ;
c) regulamentar, em que o candidato demonstrará conhecimentos topographicoR da cidade e dos preceitos W!racs da cir..
colação na via publica, bem como do regulamento policial relativo
ao serviço de vchiculos e instrucçocs em vigor.
Art. 282. Os candidatos a motocyclistas profissionaes terão
a prova de machina reduzida aos conhecimentos praticas sobre o
funccionamento c emprego das diversas alavancas, pedaes ou manetas. operações preparatorias para tomada de marcba c meios de
remediar as avarias mais communs.
Art. 283. Para a prova pratica, os candidatos apresentar-se-ão
no local, dia e hora designados, com o vehiculo com o qual
tenham de ser examinados, em condições de lotação, que pcrmittam
a presença da commissáo examinadora em todo o percurso da
prova. Quando se tratar de provas de motocyclistas, a commissão
determinará o local para as evoluções, ás quacs assistirá, c um dos
seus membros se utilizará do side-ca.r, quando o vehiculo o tiver.
Art. 284 . Para a prova oral ou de machinas, além da parte
geral obrigatoria para todos, a commissão organizará pontos para
exame, que serão tirados ú sorte pelo candidato na occasião da
respectiva chamada. Esta prova será sempre feita em chassis
fornecido pela lnspectoria de V ehiculos.
Paragraphô unico. Os pontos de exame de que trata este
artigo só poderão ser modificados por propo~ta da commissão
examinadora e approvação do Chefe de Policia.
Art. 28.'). Ao candidato a motorista portador de titulo de
engenheiro pelas escolas offi.ciaes da Repubhca ou a cllas equiparadas, ou de machinista pelas escolas profissionaes officialmentc
reconhecidas, será dispensada a prova oral ou de machinas.
Art. 286. E' consideradu candidato amador o individuo
que não desejar seguir a profissão de motorista, mas, apenas, estar
habilitado a dirigir automovel proprio.
Art. 287. O candidato a motorista-amador só prestarú as
provas regulamentar e pratica.
Art. 288. A inscripção para motorista-amador só será concedida a pessóa de reconhecida idoneidade moral, a juizo do
I 0 delegado auxiliar.
·
Art. 28ç). O candidato a motorista-amador só scrit inscripto,
depois que satisfizer as exigencias previstas no art. ~7~, lettras a
c, d, e, deste regulamento.
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Art.· 290. A habilitacão do candidato em cada uma das tros
provas será reconhecida por maioria de votos, e se designará o
resultado do exame com aH notas de habilitado ou inhabilitado.
Art. 291. O candidato que Ratisfizcr qualquer das provas do
exame ficará nella approvado, c cahc-lhe o direito de nova
inscripção para as restantes, de conformidade com as condições
estipuladas neste regulamento.
Art. 292. A inhabilitação no exame de machinas é climinatoria, e não se permittirú ao candidato inhahilitado prestar as
demais provas.
Art. 293. O candidato inhahilitado no exame de machinas, ou
no de direcção, só podcr!t prestar novo exame 90 dias depois do
primeiro. O candidato inhabilitado no exame regulamentar poderá
prestar novo exame 30 dias depois do primeiro.
Art. 29.{ O càndidato qne faltar ao exame sem causa justificada, ou que for inhabilitado em qualquer das provas dos exames
de machina ou de dirccçáo, perderá o direito á taxa de inscrit1ção;
si a inhabilitaçáo for, porém, na prova regulamentar, ser-lhe-á permittido novo exame, sem o pagamento de nova taxa, por uma só vc1..
Art. 295. As faltas ao c·xamc ~c rã o justificadas ainizo dn
im~pector geral de vehiculos.
Art. 296. O candidato que, por motivo imprevisto, a jtdzo
da commissão examinadora, não tiver carro para prova pratica,
ou cujo vehiculo por occasi:ío da prova vier a soffrer avarias que
determinem impossibilidade de continuar o exame, fará a prova de
direcç~o em dia que lhe for novamente designado pela referida
commtsstlO.
Art. 297. Ao candidato in habilitado apenas na prova regulamentar poderá o 1 o delegado auxiliar conceder, a requerimento
do interessado, que será informado pela Inspectoria de Vehiculos,
licença provisoria para trabalhar, pelo prazo de 30 dias.
Art. 298. Ao candidato habilitado em todas as provas será
expedido o respectivo titulo de habilitação, assignado pda commissão examinadora e visado pelo 1° delegado auxiliar, no qual
constará a espccie de vchiculo que irá conduzir.
Art. 299. A commiRsão exàminadora lavrará, em livro
rubricado pelo 1° delegado auxiliar, a acta circumstanciada dos
exames, por todos os membros assignada, sendo os respectivos
resultados publicados no ni::rrio n{Ticial para conhecimento do~
interessados.
·
, ~rt. 300. D~ taxa de inscripç~o cobrada a. cada. examinando
sera paga, ao presidente da commtssao e aos dms pentos, a quota
de 5$ a cada um.
Art. 301. A Polici3. do Districto Federal promoverú a acccitação do:; certificados de capacid:tdc dos motoristas em todo~ os
Estados da Republica.
Art. :-)02. Os candidatos a exame, que apresentarem documentos de habilita<;ão, com certificados authenticos de exames
prestados dentro ou li:1ra do paiz, depois desses titulos serem
VIsados pelo 1° delegado auxlliar, poderão ser dispensados da
prova de machinas, sendo ohrigados, porém, ao pagamento dos
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emolumentos respectivos, ao registro offidal de seus documentos e
á prestação dos exames de direcção e regulamentar.
Art. 303. Os exames de habilitação para os officiacs c ag
praças de pret do Corpo de Bombciros,-Brigada Policial, Exercito
ou Marinha e para o pessoal da Guarda Civil e Inspcctoria de
Vehiculos obedecerão aos preceitos communs e poderão ser
dispensados do pagamento das taxas pelo Chefe de Policia .
.\rt. 304. Aos candidatos legalmente habilitados expedir-se-á,
além do titulo de habilitaçiio, a carteira de matricula, q_ue deverão
trazer sempre comsigo para os effdtos c fins previstos neste
rC'gulamento.
Art. :105. As carteiras de matricula terão as Jolhas numeradas
c rubricadas reJo fun~cionario para esse fim designado pelo
inspector gera . O conduct?r de vcl~iculo, que in';ltilizar ou
arrancar folhas de sua cartura de matncula, serú pumdo com a
multa de 20$ e obrigado a tirar nova carteira.
Art. ;)00. Aos motoristas habilitados por qualquer paiz ou
Estado da Unif1o, bem como nos casos urgentes, a jmzo do I 0 deJcgado auxiliar, será pcrmittida, mediante cxhibi<;ão dos respectivos titulas, a concessão de licenças provisorias de matricula,
submettidos préviamente aos exames medico e pratico. As taxas
para exame desta natureza serão as cobradas para o de motoristaamador, e as respectivas licenças vigorarão pelo prazo de 90 dias.
Paragrapho unico. A concessão de titulas definitivos de profis:sional ou de amador só poLlcd ser feita de acct1rdo com o
e-stabelecido neste capitulo para os demais candidatos, reduzido~,
porém, á metade, as taxas c emolumentos do segundo exame.
Art. 307. São prohibidas terminantemente as licenças para a
direcção de vchiculos de qualquer natureza a pessoas não habilitadas. Só poderão ser concedidas licenças especiaes, nos casos de
inutilizaçáo, furto ou extravio ele titulos c documentos registrados
na Inspectoria de Vehiculos.

CAPITULO

XXIV

SECÇÃO UNICA

Da exame medico
Art. 308. Os candidatos á profiss;io de conductores de vehiculos serào previamente submettidos a exame medico.
Par::tgrapho unico. O exame terá por fim verificar :
.1.) si o pretendente tem em perfeito estado os orgrtos ela visão
e da audição e seu funccionamcnto ;
.
~
b) si s~flre de. molestia con~agiosa ou repugnante, ou de
qualquer lesao funcc10naJ ou orgamca, que compromctta o sy~tema
nervoso;
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c) si se entrega ao alcoolismo ou a outro qualquer vicio que
altere a sua capacidade physica ou mental.
Art. 309· O exame será procedido por uma cominissáo de
dois medico:;, sendo um delles encarregado do exame de sanidade
physica e mental e o outro do exame dos orgãos visual e audittvo.
.
Art. 310. Nos exames mcdicos a que estão sujeitos, de dois
em dois annos, os conductores de vchiculos, a commissão verificará
si o examinando contrahiu qualquer molcstia ou vicio, que o impos·
sibilite do exercido da protissão. Verificada esta hypothese, será
suspenso do exercido da mesma, até completo restaóclecimento, o
que será vcrificaclo em exame posterior, procedido pela mesma
com missão.
Art. 3 I I. O candidato pagarú no acto da inscripção a taxa de
IO$ para o exame medico. Para os exames biennaes a taxa será
de 5$ooo.
Art. 31 2. O medico encarregado do exame do orgâo vilimai deverá proceder a exame t..;xtcrno e ophtalmoscopico do
examinando, medir sua força visual, tomar o respectivo campo,
apurar com cuidado o senso chromatico c verificar a rcspcctiYa
refracção. Deverá sempre ter em vista uma possível simulação ou
dissimulação.
Art. 313. Toda vez que no exame for encontrada qualquer
doença ocular passível de cura, a commissão medica dará ao examinando um prazo razoavel para seu tratamento, findo o qual
deverú, si quizer, apresentar-se a novo exame.
Art. 314. Quando o examinando for portador de vicio de
refracção (myopia, presmyopia, astygmatismo) poderá ser admittido
ao exercido da protissão, sem a obrigação do porte de vidros
correctores, si o vicio da refracção não lhe reduzir. a acuidade
visual a mais de dois terços.
Paragrapho unico. Quando o vicio de refracção attingir grau
mais elevado, o motorista só poderá exercer a sua profisRão obrigado ao uso de lunetas corrcctoras em scrvic;o. Neste caso constará
de sua carteira a obrigação.
Art. 315. Serão excluidos:
a) os estrabicos, ou os que não tiverem visão em um dos
olhos, seja em consequencia de um leucoma cspe~so, lesão elo fundo
do olho ou ausencia ao globo ;
b) os que soflrerem de vicio de refracção, e, por isso, sua visão
seja inferior a dois terços da normal, sem corrccção ;
c) os daltonistas e os que tiverem diplopia;
d) os que soffrcrem de surdez.
Art. 316. A commissão medica registrará em livros espedac~
a qualificação do candidato ou do motorista e a observação de sanidade; juntará, quando necessario, um graphico do campo
visual e a medida da acuidade visual, e assignalará nessa observacão
qualquer defeito organico ou molestia de que seja portador o
exammando.

CAPITULO XXV
SECÇÃO UNICA

Da '!'alt·icula de ajudantes de conductores
Art. 317. Não poderá trabalhar como ajudante de conductor
quem não estiver préviamente matriculado na Inspectoria de
Vehiculos.
Art. 318. O candidato á matricula apresentará ao 1° delegado
auxiliar a sua carteira de identidade, folha corrida, prôva de que
é maior de 18 annos, e uma declaração do proprietario do vchiculo
em que vae trabalhar, da qual conste ter sido o referido ajudante
contractado para o seu serviço.
Art. 319. A mudança de condm:tor do vehiculo não importa
averbação na matricula do ajudante.
Art. 320. Os ~judantes de conductor~s são obrigados, toda
vez que se desempregarem, a apresentar, dentro de 24 horas, a sua
guia de matricula ú Inspcctoria para a respectiva baixa, e devem
renovar immediatamt::ntc a matricula, desde que voltem ao cxcrcicio
da profissão.
Art. 321. A matricula conterá:
a) o nome do ajudante de motorista;
sua residencia ;
o numero de sua carteira de identidade;
) o nome do proprietario do vchiculo;
e) o local de sua garage ou cocheira;
jJ o numero do vehiculo (ou numeros quando o ajudante
trabalhar em mais de um velJicu lo do mesmo proprietario) ;
g) as horas de trabalho, quando se tratar de matricula para
horas determinadas.
Art. 322. Não poderão ser ajudantes de motoristas os indivíduos que soffrerem de molcstias infectuosas visíveis.
Art. 323. Feita a matricula, a Inspectoria de Vchiculos
expedirá uma guia que, junta á carteira de identidade, deverá
acompanhar o matriculado, sempre que esteja em serviço.
Paragrapho unico. Esse documento será exhibido aos encarregados da fiscalização, toda a vez que o exigirem.
Art. 324. O ajudante de motorista não póde abandonar o ~eu
carro para angariar passageiros.
Art. 325. Os ajudantes de motoristas, pelas faltas que commetterem, serão punidos pelo inspector geral de vehiculos com a
multa de 5$ a 20$, e, na reincidencia, poderá ser applicada J?CIO
I 0 delegado auxiliar a pena de cassação, tcmporaria ou dcfinitrva,
·
da respectiva matricula.
Art. 326. O conductor do automovel em que trabalhar o
ajudante sem matricula, ou com matricula cassada, na fórma do
artigo anterior, fica sujeito á multa de 30$ooo.
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Art. 327. A infracçáo do art. 320, relativamente á baixa da
matricula, dá logar ao cancellamcnto dc~ta, que só será restabelecida para obtenção de nova guia, mediante requerimento.
Art. 328. O ajudante não poderá dirigir o vehiculo, nem
mesmo ao 1ado do conductor Jcgalmentc habilitado. A infracção do
disposto neste artigo importa na imposição de multa de 20$ em
que incorrerão, individualmente, o conductor e o ajudante.
Paragrapho unico. Si o ajudante for achado na direcção do
vehiculo, desacompanhado do respectivo conductor, será multado em 30$ooo
Art. s29. Os motoristas, quando empregados como ajudantes,
farão a devida averbação em ~ma carteira de matricula.
CAPITULO XXVI
SECÇÃO UNICA

Dn exame para cocheiros c carroceiros
Art. 330. Para conduzir vehiculo de tracção animal, quer
destinado a passageiros, quer ao transporte de cargas, pertencente8
a particulares ou a repartições publicas, é preciso que o conductor
tenha o competente titulo de habilitação passado pela Inspoctoria.
Art. 3:11. Para alcançar o titulo de habihtação de cocheiro ou
carroceiro; o candidato sujeitar-se á a exame pratico, perante
commissão composta do inspcctor geral, como presidente, e de
dois profissionaes, como p2ritos. nomeados por escala, dentre
os designados pelo Chefe de Policia.
Art. 332. O exame para cocheiro e carroceiro será realizado
nos primeiros c terceiros domingos de cada mcz, em logar c hora
designados peJo inspcctor geral c constará de uma prova de direcção do vcbiculo, tirado a um, dois ou quatro animaes, e outra
prova de nomenclatura dos arreios. O titulo, passado nessa conformidade, deverá declarar o examinando apto para cocheiro de boléa
ou de fiador c si se destina ás zonas urbana, suburbana ou rural.
Art. 333· O candidato a exame de cocheiro e carroceiro deyerá. dirig\r ao inspector geral de vchiculns seu requerimento de·
mscnpção, provando:
a) ser maior de 21 annos e menor de so;
b) saber ler e escrever ;
c) ter-se submettido a exame medico c haver sido julgado náo
suflrer de molestia qul.: o impossibilite de exercer a sua profissão;
d) residir durante seis mczcs, nq minimo, no Districto Federal;
e) ter boa conducta, atlestada por pessoa de reconhecida
idoneidade, de prdcrcncia da casa ou hrma a cujo serviço tenha
estado durante os ultimas seis mezcs;
f) ter carteira de identidade ;
g) ter folha corrida.
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Art. 3.34- O candidato rl·cusado pela junta medica lcvantad,
mediante petição, a q~mntia depositada, deduzidos ro$, que licar~o
para as despesas de expediente e a quantia devida pelo exame
medico.
_\rt. ::BS· Preenchidas as formalidades du art. 33:), c depositada na Thesuuraria da Polida a taxa correspündente ao titulo
que se propôe alcançar, serú o candidato inscripto no livro competente da Inspectoria ele Vehiculos, afim de ser admittidn ao
exame respectivo.
Art. 336. Das taxas de exame de cada candidato ser:t deduzida a importancia de 10~, destinada á remuneração devida ú commissão examinadora, sendo 3$ a cada um de seus membros c I$
ao manobreiro de buléa. O restante ser~t recolhido, como renda
aos cofres da Policia.
Art. 337· A Inspectoria tara a acquisição do material rodante,
preciso :'ts provas de cocheiro, si assim .iulg-ar conveniente, ou contractará os vehiculos com qualquer empresa de transpnrtc, toda a
ve;, que se tcn ham de realizar essas provas.
Art. 338. ~\pprovado o pretendente, ser-lhc-ú expedido o titulo de habilitação, com o qual obterá a sua carteira de matricula
na Inspectoria de Vehkulos, da y ual constará o seu nome, idade,
estado, nacionalidade, residenda c o numero da ~ma carteira de
identidade, bem ctJnJO a qualidade c o numero de vehiculo ou vehiculos que dirigir, nome c residencia de seu proprietario.
Art. 339. Os candidatos q uc h1ltarem ao exame, logn que
justifiquem as taltas, poderão ser novamente chamados, independente de pagamento de nova taxa, desde que não tenham decorrido 6o dias da data do exame medico. Passados os 6o dias,
pagarão a taxa de 10*, correspondente a novn exame medico, a
que serão submettidos.
Art. 340. O conductor 4uc mudar de estabelecimento, ou de
vchiculo, deverá apresentar a sua carteira dcntr() de 4n horas, alim
de ser feita a competente a vcrha<,·ão.
Art. 341. '.rodos os conductorcs c pruprietarins de vf'hiclllt ,s
licam sujeitos aos emolumentos constantes de tabella A.
Paragrapho unico. Os conductores de vehiculos de tracç~io
animal, que se destinarem á zona rural, pagam metade dos emolumentos em dinheiro constantes da mesma tabella.

CAPITULO XXVIl
SECÇÃO UNICA

J)ns signacs con1·encionaes

J1l

circulação

.\tt. 342. Todos os conductore~ de vehiculus sfto (,brigados
ao conhecimento do codigo de signaes, adaptado pela Polida, segundo lorem empregados bandeiras, halisas, luzes, casse-tête ou
apitos.
Leis de 1922- Vol. III

10
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Paragrapho unico. Os signacs de a viso se dividem em duas
ordens:
a) signacs em postos fixos ;
b) signaes em movimento.
Art. 343. Os sig-naes em postos fixos serão utilizados pelos
encarregados do serviço de transito, im;pccção c fiscalização dos
vehiculos.
Art. 344· O signal de parada em qualquer ponto da via publica é intimado por meio de dois apitos; a permissão para segUir é dada por meio de um só apito.
Art. 345· As bandeiras ou luzes de d1r vermelha obrigam os
conductores de vehiculm~ á parada, por interrupção do transito;
as bandeiras c luzes ele côr verde mdicam que o transito está
dcsimpcd ido.
Art. :)4'· As. balir:;as ou pof;tos collocados na via publica indicarão, por meio de caractcrc~i bem Icgi veis, a manobra a q uc
deve obeaecer o conductor do vehiculo. '
Art. 347. Os postos de signac~ collocados nos cruzamentos
das ruas mdicam, por meio da c<'lr vermelha, transito impedido, e,
da verde, transito livre.
Art. 348. Os signaes de aviso usados pelos tlscacs ou encarregados do serviço são os constantes do annexo sob lettra E.
Art. 349· Os signaes em movimento serão utilizados, obn
~atoriamente, pelos proprios conductores de vehiculos, quandohajam de exercer qnacsquer manobras regulamentares, variar de
dirccção, diminuir a marcha ou parar o vehkulo, c consistem em
estender o braço horizontalmente c para fúra do vehiculo, afim ele
indicar a manobra que pretendam fazer.
Art. 350. Para a segurança da circulação das estradas, principalmente das percorridas por automoveis e motocycles, devem
os respectivos motoristas dar aviso por escripto ú Inspectorict dos
trechos que se encontrem em múo estado, para que esta avise, mensalmente, á Dircctoria de Obras c VbçrtO da Prefeitura Munidpal.
Art. 351. A Inspectoria de Vchiculos tomarú a iniciativa de
estudar c mandar posteriormente co!locar nas estradas as inscripções para facilidade do transito. Por sua determinaçttO cxclu·
siva, ou com o concurso das associaç(>cs desportivas, automobilisticas ou motocyclisticas, a lnspectoria f~1rá aifixar as indicações de
passagens de nivcl, viragem, obstaculos, ondulações, cruzamentos,
distancias, etc.

CAPITULO XXVIII
SECÇÃO I

Das infracçúes
Art. 35::L Conforme a natureza da it1fracçfto, as multas serão
impostas aos proprietarios de vchiculos', aos condnctorcs, ou a
ambos, e serão exigiveis independentemente da acção criminal
ou civil decorrente da lesão de direito a que tenham dado·causa.
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Art. 353. As multas serão fixas o \,I moveis c impostas em
d0bro nos casos de reincidencia.
Art. 354· Reputar-se-á reincidencia toda violação nr10 justificada do mesmo preceito regulamentar. A treincidencia prescreverá,
um anno decorrido, a contar da data da ultima -infracção.
Art. 355. Aos proprictarios, afóra os casos expressamente
enumerados e taxados no texto deste regulamento, caberá sempre
a responsabilidade pelas infracções attinentes á prévia regularização
e preenchimento das formalidades e condições exigidas r.ara o trafego do vehiculo na via p.uhlica, conservação c inalterabilidade dos
característicos c tin~ a que elle se destina, habilitação de seus conductores, horario de trabalho, sanidade elos animaes c escripturação dos livros regulamentares.
Art. 356. Aos conductores, afóra os caso'i expressamente
enumerados c taxados no texto deste regulamento, caberá sempre
a responsabilidade pelas infracçôes decorrentes de actos praticados
na dirccção dos vchiculos que conduzirem, quer violem os l?receitos relativos ao transito em geral na via publica, qth'r infrinpm as
dü~posições regulamentares, que lhes cabe observar.
Art. 357. Serão impostas ao proprictario c ao conductor aa
multas de que trata o presente regulamento, toda vez que houver
simultaneamente infracção dos preceitos que lhes cumpre observar.
Art. 358. Em todos os casos de responsabilidade commum,
cada um dos infractorcs pagará a multa correspondente á infracção.
Art. 359· Podcrao ser punidos pelo 1° delegado auxiliar,
por meio êle admoestação ou censura simples, quando nao se
tratar de reincidcncia, as infracçôes seguintes:
a) lanterna apagada ;
b) uso de descarga livre ;
c) avanço de signal;
d) excesso de fumaça ;
e) derramamento de olco c graxa.

Art. 36o. Poderrto ser matriculados, sem cxhibiçao de folha
corrida, c mediante cxhibição da carteira de identidade, os conductores de vehiculos, que tiverem soffrido apenas uma condcmnaçao
pelos crimcr. enumcrad')·~ nos arts. 297 c 306 do Codigo Pçnal; mas
lhes scrú definitivamente cassada a carteira de matricula em caso de
reincidcncia, p0r sentença passada em julgado.
Art. 361. Aos conductorcs, que· derem em seus vehkulos
fuga a criminosos de qualquer cspecic, no acto de Rcrcm perseg-uidos pela Policia ou pelo clamor publico, será imposta multa
at 1~ 2oo$, sem p_re_juizo do processo criminal a que fiquem Rujdtos.
Art. 362. Os que fnrcm rwontr~1dos em cqtado de embnagucz
na direcç~lo de vchiculCls de gualqucr natureza serão conduzidos ao
districto policial mais proxuno c ahi devidamente proL:cssados,
c o r~spcctivo prcKcf>so dever[t ser remcttido ao juiz competente,
por intermcdio da I 11 delegacia auxiliar. Serão multatlos em roo$,
c terão definitivamente cassada a carteira, em caso de rcincidencia.
Art. 363. A's autoridades policiaes, que presidirem a inqueritos por atropellamento ou accidentes na via publica, cumpre

requisitar da luspcctoria, logo que elleR SC verifiquem, a rcricia
profissional nos vehiculos, que os tenham motivado, afim de
ficar averiguado si, por occ:tsiáo do atropellamento ou accidentc,
funccionavam regularmente os respectivos mecanismos, motores,
freios, travas e apparelhos de aviso c de direcçáo.
Paragrapho uuico. As autoridades, a que se refere este artigo,
dcver~o, outrosim, rcmetter ao I" delegado auxiliar, dentro do
prazo de cinco dias, contados da data do atropcllamento ou accidente, o rc]atorio preciso dos f~1ctor;, com a synthese das provas
colhidas no inqnerito.
::>ECÇÁO H

Dn pro<"es.•w Jas infracçtíes
Art. )Út. As multas por in(i.-acçôcs deste regulamento serão
cobradas executivamente no Juizo Federal, todas as vezes que nao
forem satisfeitas tJa Inspcctoria de Vchiculos, consoante o disposto
neste capitulo.
Art. g65. Toda a infracçá() será notificada ao conductor, por
01eio de dois apitos ; o mesmo deverá párar immediatamentc o
vchicnlo e certificar-se da infrac~ão em que haja incorrido.
§ I 0 . A intimação neste caso é immediata c feita por escripto,
mediante a entrega do talão que a consigna.
§ 2°. Si o conductor não parar o vehiculo ou si se recusar a
receber a intimação, egta será feita por edital publicado no Diario
Official e conterá o nome do infrador, o numero do vehiculo e a
natureza da infracção.
Art. 366. Quando o vehiculo pertencer a garage ou empresa de transporte, o edital coutcrú apenas o numero do vehiculo,
o nome da o::trage ou empresa e a natureza da infracção, em face
ela matrkulf indtstincta dos respectivos conductores.
Art. 367. Qualquer inf"racc:ío p(\dc ~c r trazida ao conhecimento
da Tnspcctoria :
a) pelo interessado ou lesado, por qualquer associação, pessoa
idonea, verhalmente, por escripto, ou por intermedio dos guardas
c fiscacs de serviço ;
b) por officio daR autoridades policiaes ou repartições publicas.
Art. 368. A Inspectoria de Vehiculos terá um livro especial
destinado ào registro da~ queixas, e as declarações serão tomadas
por cscripto, ou transcnptas de documentos que as contenham e
qne mereçam fé.
·
Art. 369. As queixas seráo law;adas pelo proprio punho do
queixoso, se comparecer pJessoalme!lte, ? authenttcadas com sua
assignatura, data e declaraçao de res1denc1a.
·Art. 370. Quando o queixoso não souber ler e escrever,
serão as queixas lançadas pelo auxiliar de dia e por este subscriptas com duas testemunhas, estranhas ou não ao serviço.

Art. 371 . Os documentos, para merecerem fé, devera o
trazer o nome do queixoso, sua residencia, data e assignatura, com
a narrativa do facto e de quem seja seu autor, ou o numero do
vehiculo de que se haja utilizado.
Art. 372. Os guardas e fiscaes deverão receber todas as
reclamaçôes que forem trazidas ao seu conhecimento, providenci~r
:t,cerca das mesmas, e leval-as ao conhecimento da Tnspcctortl
para os devidos fins.
Art. 373· f~m !odos .os casos cn,mn~rados nos ~rt-;. r:'/>7 e
segumtcs, a mttmacao do mfractoy sera fetta por um fiscal, reservista ou effectivo,, mediante ordem cscripta da Inspectori:t, r>tllkreçada á garage nu local onde tor guardado o vchiculo. . .
.
Paragrapho unico. O fiscal encarregado dessa ddtgcnct:..t
certificará a intimação, feita pessoalmente ao infractor 011 ao
proprietario, preposto, gerente nu encarregado da gar:rgc nu local
a que este artigo se refere.
Art·.374· Intimado o infractor, deverá este comparecer {t
Inspectona de Vehiculos, dentro do prazo de 48 horas, afim de
asstgnar o respectivo auto de infi·acção.
Art. 375· O prazo a que se refere o artigo precedente come(;ará a correr na hora que fi~,r mencionada na certidão do Jiscal.
§ 1°. Nos casos de intima~·:'to pessoal, art. :16:), ~ 1°, dt) diJ e
lrora da entrega do talão.
§ 2°. Nos de intimação por edital, art. 365, ~ 2°, :q hora~ :tp{•r:
sna publicação no Diario O.fficial.
Art. 376. O guarda ou Hscal, que verificar a infrac~·~to, ass.ignarú sempre o r~spectivo auto! que scr~t lavrado pelo ~'uncci~nariP
para esse fim designado, c o miractor tambem () a~sJgnar:t L'OJII
duas testemunhas, estranhas ou não ao serviço.
Paragrapho unico. Em caso de nCto comparecimento ou Je
recusa do jnfractor, o que será consignado, assignar[t por elle
qualquer funccionario da Inspectnria, com duas testemunhas, estranhas ou não ao serviço.
Art. 377· Em todos os casos em que a infracção Jór trazida ao
conhecimento da Inspectoria, nos termos do art. 367 c suas alínea~,
o auto de infrac<;ão ~crú assignado pelo funccionario que receber a
parte ou pelo auxiliar de dia ao s~rvi<;o, e proccder-sc-:'t confornw o
disposto nos artigos precedentes, logo que o inf'rnctor St' al're~w11tr:
c.•u que se eso-ote o prazo do art. 374·
Art. 378. Autuado o infractor, ser-lhe-ao concedidos cincu
dias para que se justifique perante o Lu deleg-ado auxiliar, indcpen- ·
dente de deposito da importancia da multa.
Art. 379· Si a justificação for julQ·ada improcedente, podcrú
o infractor recorrer elo despacho dó 1.0 delegado auxiliar para o
chefe de Policia, dentro de tres dias, depositando na Inspcctoria
de Vehiculos a importancia respectiva. O deposito sl·r:'t :uhitr:1do
pelo despacho do I 0 delegado auxiliar, que julgar as ju~ti licaL;'f•cs
apresentadas.
Art. 380. Quer as justificaçôes, quer os recursos HerCto sempre
por escripto, devendo estes ser in~trnídos com o t:1l:in dn d<'positn
u.a lnspectoria de Vehkulo~.

avenida até a rua Jm~é dos Reis; por esta rua e pelas ruas Doutor
Bulhões e Venancio Ribeiro; do fim desta rua seguindo até ú
altitude de 8o metros; sempre nessa altitude e contornando o
morro lgnacio Dias, as serras : da TijtJL·a, da Carioca c da Lagoinha, os morros: de Santa Thcr·:i'.a, de Nova Cintra, do Ingk.h,
do Mundo Novo, do Corco-radc, e Dois Irmãos, sempre na
altitude de 8o metros até encontrar o riacho da Aba, na ponta de
Vidigal. Sa«i cxcluidns desta sub-zona todos os pontos situados
nos morros i:mlados da zona 11rh:w:t c cuja altitude exceda dt~
no metros;
.
c) 3a Sub-zc •na - Comprl·hcnderú todos os pontos situados.
acima da altitude de 8o metros c abaixo da de 400 metros (limite~
da zona urbana). Fazem tamhcm parte desta sub-zona os morros:
do Pão d'Assncar, da Urca, da Babylonia, do Leme, de S. João,
da Saudade, dos Cabritos, ele Cant<1gallo, Santos Rodrigues e elo
Tclegrapho e a serra do Eng-cnhc, Nm'n, nos p()ntos ele altitudP
superior a Ro metros.
Art. 386. A zona suburbana cc)mprellcncll~rú regi11es isoladas
constituidas pelos seg-uintes perimctros :
T. Do littoral ch bahia de Guanabara a Bangú e Jacarépagu:í

- A partir da loz do rio Jacart' pelo littoral da bahia Guanalxu:~ na direL·ção norte até ú roz do rio Merity' seguindo por
este no até um ponto ú montante da ponte da Estrada de Perro
Leopoldina sobre esse rio (ponto esse fronteiro ao prolongamento,
através do Mangue, da rua Jziclro Rocha); por esta rua at.(·
encontrar o alto do morro em que cst:'t projectado esse logradouro:
seguindo pela rua Fernandes cb CtJnha, estrada do Vigario Gera),
largo de Jrajú, estradas l\larechal J{angel e .Monsenhor Felix até
Pavuna, por esta estrada até o rio Sapupcmba; seguindo por
este rio até :1 conAuencia d(l~; rios dns Affonsos e Marangú,
seguindo por este ultimo at6 a L'OIÜ1ucnda do rio Piraquara;
dahi em Jinha recta, até a casa elo Dr. Aristides Caire; desta
ultima e contornando varias collinas que existem nas proximidades
da Estrada de Ferro Central elo Brasil nos l'und.os do povoado
denominado Villa Nova, entre ns morros de S. Bento e Monte
Alegre att' ú estrada de
Hcntc) ; da hi pelas cstradaR de
n(_'IJtn
c do Retiro; rios Sarapuhy c Vic;..;as até o ponto fronteiro an
prolongamento da rua. Rio da Prata; seguindo por esta rua até ú
praça onde se acham uma caixa d'agua e uma usina hydroelectrica ; desRa praça seguindo pela c:x:planada das serras do.
Barata e elo Bangll na cota L·nrrespondcnte ;, da pedreira do
Sr. José Maria Mendes, nc, fim da rua ;\zercdo Coutinho;·
seguindo por essa rua atl~ o rio Piraquara ; por este rio até
o ponto existente no encontro das f'Stradas de Santa Cruz e
Intendente Magalhães : dahi c por l'~.;ta ultima estrada até encontrar o caminho hoje denominado estrada do Macaco; por
esta estrada até encontrar a rua Baroneza, no canto da rua Pa·
rintius (antiga Honorina ); por esta ultima e o caminho Sem
Nome, que passa ao lado da chacara do General Lauro Müller,
at(~ en·:ontrar a rua Flnrianopnlis (antiga Emilia); por esta ultima

s.

s.

rua até encontrar a rua Candido Benicio ; rua Candido Benido
até a rua Albano; rua Albano até seu extremo na collina denominada morro da Chacara ; morro da Chacara; morro do Matto Alto
até a vertente deste ao lado da rua Candido Benicio; novamente
a rua Candido Benicio até encontrar n caminho do Sapl:; caminho
Jo Sapê c estrada do Cafundú até encontrar a estrada do rio
Grande ; estrada do rio Grande até a ponte do rio Taquara ;
estrada do rio Grande, entre a estrada do Cafundá e o largo do
Tanque; largo do Tanque; estrada da l7 reguezia c rua Carlos
Peixoto até a esquina da rua projectada e conhecida pdo nome de
rua Laura ; por esta u1tima até' o alto da collina existente no seu
extremo, caminho Sem Nome, que dessa collina desce para a
estrada da Tendiba; estrada da Tendiha até encontrar o caminho
denominado Campo das Flores; caminho Campo das Flores até
encontrar a estrada da Banca V elha; estrada da Banca Velha até o
predio n. 5:)3. Partindo novamente do ponto em que o caminho
do Campo das Flores encontra a estrada da Banca Vclha, continuar:'t a ser limitada pda estrada da 11anca Velha até encontrar a
estrada da Freguezia; estrada da Fregnezia até encontrar a ladeira do mesmo nome; ladeira da Fre~~·uczia; largo da Porta da
Ag-ua; estrada do Urussanga até encontrar a cst rada dus Tres
Rios. Partindo novamente do lar~o da Porta d'Agu,a, continuarú
~om os seguintes limites: estrada' da Freg-uezia até encontrar a
eRtrada do Capenha; estrada do Capcnha até encontrar a rua José
Silva; por essa rua até encontrar novamente a estrada da Freguezia ; estrada da Freguezia até o largo do Pechincha; rua ou
estrada do Campo da Areia até encontrar a projcctada rua Nogueira, pouco adiante do predio sem numero, logo depois do numeTo 6. A, antigo (de propriedade de José Rangel Junior); rua
Noguetra até o morro da Covanca; morro da Covanca, onde terminam as ruas Monsenhor Marques e Anna Silva; rua Anna Silva
até a est~ada da Freguezia; estrada da Freguezia até a prqjectada
rua Pereira Guedes ; por esta ultima c a estrada da Covanca até
encontrar a rua Virgínia Vidal · rua Virgínia Vida! até encontrar
a estrada da Freguezia ; estr~da da Freguczia até o largo do
Tanque; deste largo subindo em direcçrtO ao morro da Caixa
d'Agua até ú altitude de Uo metros; sc~uinc.lo pela curva indicada
dessa altitude e contornando os morros 'da Caixa d'Agua c do Mar~nguú, a serra de Jgnacio Dias até o ponto ti·onteiró ao prolong-amento da rua Venancio Ribeiro ; por esta rua e ~elas ruas
I>r. Bulhões c Jo~é dos Reis até encontrar a avenida Suburbana
( an~ig·a estrada de Santa Cruz ) ; segui11do por esta avenida (ex~lnsiv~ ) até a yonte sobre o rio Jacaré; seguindo por cstL' rio até
a sua foz, no ltttoral, na bahia de Guanabara.
11. Povoado de Santa Cruz - A partir do cdificio do Matadouro, canto da estrada Victor Dumas ; por esta estrada até a
r':la Mac~pá (antiga Assumpção); por esta ultima rua até a avemda Arelfl Branca (antiga rua Linha de Bondes de Scpetiha) por
esta avemda até a rua S. Benedicto (antiga Araujo); por est: rua
até Jt estrada da Cruz das Almas ; por esta estrada até ú de a SepetJha, pela estrada de Sepctiba att'! o Curral FalSQ, d~~hi pe-Ja es-
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trada de Santa Cruz até a rua Primeira, na parte que limita os terrenos aforados ao coronel Dr. Contincntino; rua dos LimiteR até o
leito da Estrada de Ferro Ccntr[11 do Brasil; por este leito até a
rua Passo da Patria (antiga Pay~~andú); rua PasBo da Patri~, rua
Francisco Bclisario (antiga Prin:~cza do Grão-Parú); praça B~n·
jamin Constant (antiga Quinze de Novembro); praça do Gado,
pr~ça Senna Madu~cira (~~ntig~1 l\hrccktl Fl.oriano) ; rua Campeiro
Mo~, rua do In~pL:no (antiga ~,etc de Sltcmhro) at? o seu extremo;
dalu por uma hnha rccta até cncontr:1r a face occ1dental do Matadouro ; pnr ('Sé',a r;1CC t' :l hc:· ;~ui :tt/· I'JlCOlltrar a estrada Victor
Dumas.
Povoado de Campo Grande --··· Estrada da Caroba, a
partir da estrada das Capoeiras ; <'str~1da ck Santa Cruz até ú estrada do J oary ; por esta estrada ató <) denominado caminho dos
Defuntos ; por este caminho até ú estrada d,_. Santa Cruz ; por esta
estrada até :'t Llo 1\lontciro ; p< )r esta tdtima até o ld.lometro ~ da
Ferro Carril, existente nessa e:-;tracla; morroB 4uc nas proximidades das estmdas do Monteiro e S:tr:.ta Cruz flanquciam essas es·
tradas até defrontar o Ccmitcrio : pelo cknominad.o caminho do
Cemítcrio até ú estrada de Santa Cruz ; ainda por esta estrada ate~
ú do Rio do A ; por esta ultima estrada até á das Capoeira~;;
por esta ultima até o ponto de partida acima mencionado.
IV. Povoado de Santíssimo - I \ partir da estrada de
Santa Cruz, no trecho comprchcndidn entre os prcdios n. 35H
(antigo), proximo á estrada do Santíssimo, c o de n. 255 (antigo),
prox1mo á estrada denominada dn Lameirão, abrangendo todas as
ruas que ficam entre a estrada de Sant:1 Cruz e as montanhas que a
flanquciam dn lado sul ; pela 'estrada cnn hccida pelo nome de Lameirão, que parte da estrada <k Santa Cruz, del'ronte do prcdio
n. 255 (antigo) ; pelos ~nnrros c c01li11aB que, ma ir:~ proximos do
Jeito da Estrada de Ferrn Central cb Brasil, lado norte, vão da
estrada do Lameirão ú estrada do Santíssimo ; dahi ao alto do
morro do Traste c da collina em qne se aclta a casa do fallecidn
coronel Gomes Teixeira Cam1)o-~ ; tbhi a0 Jeito da Estrada de
Ferro Central do Brasil ate~ ddrllnta r ')'~ !'undf)~ do prcdio n. 3;:;:t
(antigo), da estrada de Sant:1 Cruz.
V. Povoado junto ú cs1aç;"tn Ricarck• d,· Albuquerque -A partir da estação Ricardo tlc J\lbuqw:rquc, ela E·-;tracla de Ferro
Central do Brasil; estrada de S. ILrnanl1 > até o alto da col1ina
do mesmo nome; collina denominada S. Bernardo at~ f:uas vertentes do lado da rua denominada de Sapopcmba; rua Sapopemba
c seu prolongamento, atravessando o leito da Estrada de Ferro
Central do Brasil até a denominada rua Lobo ; ruas denominadas
Lobo e Villela ; estrada de Nazareth at<~ encontrar a rua conhecida
pelo nome de Arany nu Arahy; por esta ultima c as denominadas
Pedro Lima c S. Venancio at1~ o largo chamado do Camboatú;
estrada denominada do Camb()at:'t até as divisa~ com as terras do
Ministcrio da A~~ricultura; ruas, tamb:m ainda não acceitas, dos
Çm1ucirns c S. Jo::í~) at~~ cncnntr:tr. a dc·nnmin:tda ... rua Borges de
f· retf:l": por cc;ta nlttma r' a dc'll< lllllll:Jd:! da Boa f•,spcr:mça c ~t'll
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prolongamento a encontrar o Idto da Estrada de Ferro Central até
fechar no ponto de partida na estado.
VI. Povoado de .Anchict:1 :•.- 1\ partir da estação pela
estrada de Nazareth; ruas &:nominada;. Sarg-ento Rego c Borges
ele Freitas até encontrar a estrada da Pavuna; rua dcn0miPada
Manoel Vieira e seu prolonQ":-tmcnto alé o rio da Pavuna; rio Pavuna até o ponto em que ciL· t~orta o l'Xtrcmo da rua Lcoroldina
Borges; por esta ultima rua c a:;; denominadas Tenente Lassancc,
Carlos Ciouvêa, Natalina Borges, Emili1 B0rgt.:s, até encontrar a
estrada do Engenho Novo; estrada elo Engenho Novo; travessa
conhecida por Justino de S:'1; rua denominada Borges de J:;'rcitaR
Filho, ~1té encontrar novamc'ntc a c~;;tncb do Engcn h o Nov!), proximo á estação; novamente a cstr;~da do Eng·enh(J Novo, :1té seu
extremo em dir:.;cção a Ricardo de A lbuqucrquc.
VII. Povoado da Pedra- A partir cb Estrada da Pedra no
prcdio n. I r 3 ; estrada da Pedra; r-strada drr Pont1 Grossa até o
mar; praia da pedra até a Capclla (L Nosr.;a Senhora d 1) Desterro;
caminho da Capclla, em terras do Dr. R:ml B:1rroso, até encontrar
a rua Belchior <h Fonseca (:mtig:1 da 1\ lcgria, no Jarg11 existente
em 1rcntc ú ca~;a do Dr. HauJ Barroso; rua Bekhior cL::t Fnn:>c~ca;
estrada da Pedra at~~ fechar no ponto de partida (rrcdio n. n;,).
VIII. Estrada da T'ijuca c da Gavca- ·Os tcrrenm; e propriedades no~1 alinhamentos elas estradas das Furn:m; da vista Chineza
(L'xdnindo :l parte desta 1tltima comprehcndida da zona urbana),
o morro do Corcovado até seu cume ; c o pcrimctro constituído pela
estrada da Gavea, o caeal da barra da Gavea., a ponte do Marisco,
a praia da Grrvea e o cabo Dois Jrmã0~ até o valle formarlo pelo rio
drr Aba, no limite da zona nrb:ma.
IX. Ilha do Governador- Nesta ilha a zona snhnrbana
scril constituída peJos tres perimctros isobdos seguinte:>: :
a) abrangendo as praias do Galeão c de S. Bento, entre as
pontas do Galeão e do Engenho Velho; peb. estrada de Maracajá
(antiga do Areal); estrada denominada do c~uico até~ dd'nmtar o
morro do Engenho Velho c P'-'la linha d,~ cumiada deste. morro;
b) ahranrTendo. as praiar; da Bica. d() Mattoso, nrava, do
Saccn do Jeqúi:'l, da Rib:.:ira, dd Zumby, das Pitangueiras, da Tapéra, do Sacco da Obria, do Cocotú, ela Estaçá1), da Fr''f.ruczia do
Quilombo c da .Moça, entre a ponte da Concci~;;[t) e o Sacco do
Valente, os limites s:~rão com>tituidos P' :bs linha3 de cumi:1das dos
morros existentes nos fundos da praia da Dica até encontrar a estrada do mesmo nome ; pelas estradas da Bica, dcnnminada ela Grota
Funda, do Cacuia, peJas linhas de cumiad:n aos tundo,1 do S.tcco
da Olaria, até o cruzamento das estradas de Paranapuan (antiga da
Freguezia) c do Dcrtdê, peJas estradas de Paranapuan c das Pedrinhas, rua de Cima, estrada de~ Quilombo até o Sacco do Valente;
c) abrangendo a praia das Flecheiras, entre as p .nta-; da Mãe
.Maria e da Gambóa. Os limites scdq constitniclos pt l:1s linhas de
cumiadas do:; morros ao fimdo.
X. Ilha de Paqnct:'r- Todo n t'rritonn cft·sl:l P!J:, r,tr{t parte
da znna snhurbana.

XI. Outras ilhas- Os territorios das ilhas Bom Jardim, Bom
Jesus, Cobras, Enxadas, Ferreiros, Fiscal, João Damasceno, Pinheiro, Pombeba, Santa Barbara, Sapucaia, ilhotas Grande c Pequena, farão parte da zona suburbana.
Art. 387. A zona rural ficará constituida pelo restante territorio do Districto Federal não comprehendido nos perimetros es-·
tabelecid' 1S para a~ zonas llrhana L~ ~nburh:ma.
CAPIT(lLO XXX

Dt1S

multas

Art. 3Fl8. Aos prc 1prietario~
multas fixas :

Ji.\i.'lS

~erfln

impostas as scg-uintM

§ 1°. De I00$000 :
a) por nao estar licenciado o v~hiculo, infracç·áo do art. 77
b) por uso de placa falsa ou trocada, intracçao dn art. 136 iii-

Jine ;c)

..

.

_.

por utthzar velnculo de c:trga para a conducçao de passa·
geiros por occasiao de li.~stcjns pn hlicos, sem prévia licença,
infi·acçao do art. 179 ;
d) por passar o vchiculo de carga para u de transporte de
passageiros c vice-versa, sem prt''via Jkcn~·a, infracçao do art. r·1 1;

§ 2°. so$ooo:
a) por nao estar registrado o vehiculo, infracção do art. 77 ;
b) por passar o automovd particular ou de ~arage para de
frete e vice-versa, ~em prévia licença c registro, infracção do
art. 12B;
c) por fazer trategar automovel com a placa de - Experiencia
- depois· das I H horas, infrac~·âo do art. I :14 ;
d) por não preencher dentro do prazo de 30 dias as condiçf'>es
exigidas pel~ parag;apho unico do art 245 ;
t!) por mfraccao de qualquer dos arts. ~~'2, ~2:), 2:q, 2'1~
e 2;16;
~ 3°. De 30$000:
a) por .uso de placas com algarismos inutilizados ou proposi~
tadamente occultos, infracç:io do art. I 36, r a parte ;
b) por nâo apresentar o vehiculo :'t segunda vistoria nos casos
de acciclente, infracçao do art. I 42 ;
c) por alterar ns caracteristicos do vehiculo, infracção do

art. 189;
d) por entregar a direcção do vchiculo a conductor não habilitado, infracçâo do art. :220;
e) por infracção dos arts. r 4(, c LJ7, ou si for encontrado o
vehiculo ,;om o taximetro viciadCJ.

. Art. 3H9. ~os conductorcs de yehiculos sera0 impn~tas as se·
gumtcs multas 1txas :
~ 1°. De 40$000:
a) por excesso de velocidade, iufraLção do art. 14-1;
l') por passar entre o meio fio c o bond parado, nos postes
para receber ou deixar passageiros, infracção do art. 92;
§ 2°. De 30$000 :
a) por andar contra- a mão, infracção do art. roo;
b) por viciar o taximetro, violar-lhe o sello, ou te l-o em con·
diçóes de permittir que seja f..'lcilmcntc viciado, infracçao do
art. 148;
§ 3°. De 20$000 :
a) por não parar vchiculo ú passagem dos que conduzirem
o Presidente da Rcpublica, Assisteucia, Bombeiros ou Policia, in~
fracção do art. 88;
b) por estacionar na via publica ou transportar passageiros ou
cargas em vchiculo com a placa - Expericncia, infracção do
art. r~4·
§ 4°. De Io$ooo:
a) por infracção de qualquer dos preceitos relativos ao tran·
sito em geral na via publica, Cap. xv, c para os quaes não est~jant
expressamente taxadas em outros textos do regulamento as multas
respectivas ;
b) por infracção de qualquer dos preceitos relativos ús suas
obrigações individuaes, Cap. xxn e para as quaes não estabeleça
o regulamento outras multas.
Art. 390. Reputar-se-ão infracçóes de recusa de passageiros a
falsa allegação de falta de combustível evidentemente provada e o
exigir o conductor do vehiculo, antes da sua utilização, prc~·o maior
que o da tabella organizada pela Policia.
Art. ~91. Os proprietarios ou conductorcs pa~aráo I o$,
a titulo de indcmnização, pelo reboque dos vehiculos que hajam
de ser trazidos á Inspectorta, em virtude de infracçócs regulamentares ou de reluctancta em obedecer ás ordens dos fiscacs encarregados do serviço.
Art. 392. Incorrerão na multa de soo$ o proprictario c conductor (art. 357), que infringirem o disposto no art. 248, Iettra o.

o

c

SECÇÃO li

Das multas
Art. 393. Aos proprictarios de vchicnlos serão impo8tas
multas de IO$ a 50$ nos seguintes casos :
a) por uso de pharocs na zona prolúbida, infracçao do
art. 107;
b) por blta total de documentos do vehiculo, infrac-ção do

art. 233;

JJo

c) por uso de businas, trompas ou signaes de aviso prohibidos, infracção do art. 108;
d) por infracção de qualquer dos preceitos do art. 355, para
os quacs o regulamento não estabelece outras multas.
Art. 394. Aos conductorcP- de vchículoa serão impostas
multas de IO$ a :)O$ nos scguinV's casos:
a) por n:ío tratarcrn com poliJcz os pm;;sagciros. art. 24B,
lcttra a.
b) por co11fian:m a outrem :t dirL·cçao do vchicülo ou por emprestarem P.cus dncmncntos, :1rt. 2.fl{, lcttra b;
c) por atrazarcm intenc..:ion:dnwntc a m:m:ha do vchiculo ou
alongarem o itincrario, art. 24H, lettra c ;
d) por pcrmittirem no vehiculo algazarra que perturbe a
tranquilliclade ou o soccgn puhlicns, art. 248, Jettra f;
e) por fazerem correria na via pul,Jic:l, para angariar passa·
gciros, art. 24<1, Jcttra g;
j) por promoverem ajuntamentus, ou làzcrcm assuada ou vozeria nas ruas c praç·as, art. 2,18, kttra 1z ;
.
g) pela recusa de passageiros, arts. 248, lcttras s, k, l;
h) pela rcluctancia em obedecer ús ordens c signacs dos fiscaC'.s
c encarregadoR do serviço de inr.pcn;~o c fiscalização de vehiculos,
bem como ao~ dos sig-n:1lciror-: nor. pn~:;tos respectivos, (l.rt. 248,
lcttra 11z.;
i) por pcrmittircm em seus vchiculos a pratica de actos attentatorios á moral ou ao dccôr0 publicos, art. 248, lettra n;
j) por inlligircm aos aninnc:> Gl'1tigo:; barbaros ou immodcrado~, art. 25 r, lettra a ;
·
k) por se afastarem do vchiculo, deixando destravado, ou sem a
gmuda de pessoa que vigie os :111inmcs, art. 251, Jcttra c, e art. 256;
l) pelo abandono dó vehicu!o na via publica, art. 257.
Art. :195. Aos motorist:1·; ~~ma dores <JUC forem encontrados
a trabalhar como profiss1onac~' (infJ·ae(;:ío do art. 265) será imposta
multa <.18 so~; (': ~~~~pema 1 m:lt! j,·"h :lt/~ prc·.;tação do respectivo
exame.
Art. 396. Os cond!tcLorc:; em ..:ujos vehicutos forem deixados
objccto~ c que dellcs se apmpri 1rcm, al~m do processo criminal
a qnc fic:1m sujeitos, serão mnlt·tdoc; de 20$ a 200$ooo.
Art. :397. Aos condu·:torc:~ habilitados sómcnte para a zona
rural c que forem achados na dircc(ü) de vchiculos fora da mesma,
será imposta a multa de 5o$ooo.

CAPITULO XXXT
SECÇAO UNICA

J>isf'osiçúcs .f?tra;:s e iransitorias
Art. ::398. A renda da Insrcctoria de Vehiculos será recolhida ú TheRouraria de Policia para ter o destino previsto
no decreto n. 4 .003, de 7 de janeiro de 1920.

Art. 399. D(! conformidade com as cxigcncias do serviço,
poderá o chcti:! de Policia nomear até 100 reser:vas de fiscaes, com
a diaria que arbitrar ; m~ dcRpcsas corrcráo por cont:1 da renda
da Inspectoria.
Paragrapho unko. Para cssai1 nomcJçi'lCS será ob~crvado o
dispost0 no art. 27.
Art. 400. As vagas de fiscacs scdo preenchidas pelos reservas
e ter-se-ao em vista a conducta c a assiduidade no scrvico.
Art. 401. Os rcs•,'rva:; poderjo ser excluídos a jrtizc·., do L·hefc
de Policia.
·
Art. .102. A lnspcctoda mantcr;'t uma secção dt.: moto:::yclistas
(Xtra o serviço de fbcalização de vchiculos, dirigida pr)r mccanicornotorista, nonH:ado livremente pcJ.) c!K~fc de Polic.ia, e que ficará
tambcm encarreg-ado do exame de vchiculos c seus nwtorcs c da
aferição de~ taxímetros na época competente.
Art. 40:). Junto ao gabinete do insp~;~tor geral de vchiculos
organizar-se-á um serviço topographico d(j Districto Federal, sob
o ponto de vista da \'iaç:io, o qual tcr:t pot base as pl::tnta~, do Cadastro Municipal.
Paragrapho unico. Para esse serviço, que terú por fim o
estudo das ,luestôr.~s de transito publico em g~ral, fYH.lcrú o chefe
de Policia contradar em proíi.o:sional, mediante a rcmunc:ação

que cstipul:lr.
Art. 404. Para auxiliar o serviço ch~ fiscalizaçúo de pessoal
c ouLros, podcrú o in~'pcctor clc\·ar á categoria de llscal geral
graduado até ~') .fisL·aes, dentre os de melhor conducta e aptldâo.
§ 1°. Os fiscacs gcracs graduados usarão as insígnias dos
cflcl'ti\'OS, mas perceberão vencimentos de fiscacs.
§ .::..,. A graduaçrto de fiscal gerai poderá ser ca:;~:1da, como
medida de disciplina, a juizo do inspcctor geraL
Art. 405. O chefe de Policia expedirá as instrucçõcs nccessarias para a boa execução deste regulamento.
Art. 4oó. A obscrvancia dos arts. 1 )O c I:) 1, relativamente
ás placas designativas do numero de matricula dos automovcis e
demais vchiculos, só se tornará cxi!!ivcl no excrcicio de 1923,
para os vehiculos já r~gi~trados até a data da publicação do
presente regulamento.
Art. 407. As primeiras nomeações para flscaes de vehiculos,
depois de aproveitados os actuae:;, scrâo feitas dentre os guardas
civis de reconhecida moralidade c cmnpctcncia c dcntrê os cidadãos que tiverem servido, eflectiva ou interinamente, como commissarios de r.olicia, e desempenhado satis(1ctoriamcnte esse cargo
.
de polida civil, a juizo do chefe de Policia.
Art. 408. Para os logares de fiscaes gcraes serão aprovei~.
tados os actuaes auxiliares, e ter-se-á em vista a cquivalcncia entre
as funcçõcs constantes do art. 224 do regulamento que baixou
com o decreto n. 6.440, de 30 de março--de I<J07, c as dc~nidas
neste regulamento.
Art. 409· Para os logares de auxiliar poderão tambem ser
aproveitados aqueJles dos actuaes auxiliares e üscaes, que damons-

JbU

trarcm as habilitações exigidas 111, art. 2() c [';lJas a! incas ou
estiverem em commissão por mais de cinco annos, na~ ya e 2•
::>ccçócfl da Jnspcctoria, de comportamento exemplar e que tenham
demonstrado competencia no desempenho de suas fnncçócs.
Art. 410. Os lagares de fiscaes geraes, vagos com o aprnveitamento de auxiliares, de accc'•rdo com o artigo antecedente,
serão preenchidos pelos act11ac" fiscacs, de comportamento exemplar c que rem1am as cc mdi(,;c K'S de habilitação exigidas no
art. 26 c suas alíneas.
~rt. 411. O presente regulamento entrará em vigor cinco dias
depois de publicado.
Art. 412. Rcvogam-3e as disposkões em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de ag-osto de 1922. -Joaquim Ferreira
CIU'tl'CS.

T ABET. . I_JA
Vencim~ntos

A

annun.es n que se refore o art. H d.o preaonte ragule,mento

ORDENADO

•~ARGOS

(:RATIFII;AÇ\0

TIITAI.

\"I>NnMENJOS

------r In~pcctor

s:ÓOO~I)(Jil

::.:8no$von

'

8:4/l0$0()()

8:400$01~1

6:ono$<XJO

6:noniO+'lO

I

Sub-Inspcctor

4:rJ00$(10<)

J:Onfl$rK)(I

:l

Escreventes

2:8oO~JOO

I :4•JO$<JOO

-4:200$000

8:400$01r(J

10

Auxiliares.

2:40rJj&ooo

I:.!<Jof,ooo

J:ÓIJ0$000

.~6:000$000

10

Fiscac.-; g-era c.·;

::.:orJO$ono

I ;rli•0$1100

3:ooo;;ooo

,;o:noSooo

:R'IillfOrlll

')'"'l"'{'f,lt

'2:7'1)1lz;t')()()

459:0c)(J$00n

171) l•'isr;H::;.

I

~-·------~

S1?:t~lo$•)(Jo

1\in de Jancit·o,

IÚ

ele ag-nsto dr:

!<).:.1. -- .Tu

'1";!11

/·;Tn~íl .: ('fwre.~.
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Classificação

Inscripção para exame de motorista amador
Idem para exame de motorista profissional .
Idem para exame de motocyclista profi~sional
ou amador • • • . . .
Idem para exame previsto no art. 306.
Idem para exame de cocheiro, a I, 2 e 4
ammaes •

:S
Em dinheiro
IOO$ooo

sn$noo
;)o$ooo
Ioo$ooo
3o$ooo

Em 3ello
:\dhcsivo

Jo J
J:m dính•iro

Em sello
;Jc.lht-~h·o

lnscripçlo para exame de carroceiro • • .
Registro de titulo de hab.litação de motorista,
motorneiro e motocyclista • . . . •
Toem de livros de assentamento de gara;.;c c
coclteiras . . . • . . . . . .
Idem de licença • . . . . • . . .
Carteira de matricula de conJ uct o r de vchiculo, qualquer cspecie . . . •
Matricula de a.tuàante de motorista. • . •
Guia de matricula de ajudante de motorista .
Averbação de matticul:\ on de habilitação em
geral. . . •
Taxa de certidão .
Exame medico . . .
Exame medico biennal. •
Rio de janeiro, r6 de agosto de

1922.-
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jóaquim Ferreira Chaves.

ANNEX:O A
MODELO DO AUTO DE INFRAGÇ4.n

Aos ... dias do ruez de ... do anno de mil novecentos e ... nesta ln-

~}pectoria

de Vehiculos da Capital da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, foi lavrado o presente auto de iofracç.'io do art ... do Reg. n ..•
de I9lO, contra F ... (proprietario ou conductor do Yehiculo (declarar a
espec:ie), residente á rua ... , por haver (declarar a natureza, a hora e
o local onde foi a infracç.'io commettida). E para todos os effeitos de
direlto, vac o presente auto assignado por F ... {Guarda, fisc.:1l ou
timccionario).
(Em caso de recusa ou de não comparecimento do iufractor dirse-á em seguida) : c por F •.. , por haver recusado o infractor a.
assignar, ou por não ha ver comparecido, apes..1r de regularmente
ntimado ...
E eu, F •.• , funccionario dcsigmtdo, o fiz c assigno com as duas
cstemunhas F ... e F ...

A.NNEXO B
MODELO DO TALÃO DE INTlMAÇAO

o ... conductor ou proprict:trio do \·ebiculo ... (declinar a es{Jede)
n. . . . fica. intimado pelo presente a comparecer dentro do prazo âe 48
horas á lnspectoria de Vehiculos, afim de pag-ar a multa ou assignar o
auto respecti\'O pela jnfracção de (declarar a natureza da infracção)
crn ... {declarar o local).
Entregue ás (horas e minutos) de

(dia) •.• do .•• (mez) de

o fiscal,

ri) ..•

F ...
l1

..

MAPPA
1l'acção automalica.
PARA PASSAG!IROS. •

f

Automoveis.
• Motocycleths.
{
Bondes electricos e omnibus.
Carros de praça.

1Tracção am.mal. • • • • • • •{ Tilburys
e similares (aranhas,
retes, etc.)
Vehiculos em especie.J

PARA CARGA. • • • • •

char•

Automoveis-caminhões.
CaminhOes.
Tracçào automatica ou animal • Andorinhas.
Carroças.
Carrocinhas e similares.

z

1

o

0

Grupo

Bycicles, Bycicletas, Trlcicles, Tenders e similares.

I

~ ~

I
I

GRUPO ESPECIAL. • •

>~

2°

Grupo

Carrinhos e carrocinhas de mão (carros baixos de duas ou tres rodas,
para o transporte de bagagens, fructas, doces, sorvetes, distribuição
de leite, etc.)"

.

~

Q

ANNE:X:O D

Interpretação pratica da dhl'lsão do Districto Federal
em :zonas e aubM:z:onas1 d~ que cogita o presente
regulamento
P.ara facil caracterização no terreno das zonas e sub-zonas,
emqu:mto não se fizer a demarcação rcRp2ctiva, os intcre~~ados
se poderão orientar p~~la interpretação que vae a seguir. A inter·
pretaçao se relere ao arruamento actual e é feita apenas para a
zona suburbana. A' medida que for augmcntando o trafego nas
zonas suburbana c rural e á medida que se fàr moditicando
o actual arruamento, o chefe de Policia fará publicar novas inter..
prelações.

1a Sub-zona.
Comprchende a parte propriamente commercial da cidade,

a parte l?Jana do bairro da Lapa, a Cidade Nova, Villa Guaran1
e os bmrros da Saude e Gambôa. A descripção clara do pcn•
metro dispensa outra qualquer intcrpretaçao.

2a Sub-zona
Comprehende a parte~ pJana (ou em declive até a altura de 8o
metros acima do nivcl do mar) dos bairros de S. Christováo, região
dependente da Estrada de Ferro Central do J3ra~il, de~de a ctltação
Central até Engenho de Dentro, Andarahy e Villa Isabel, Tijuca.
Engenho Velho, Rio Comprido, Lapa (parte alta), Gloria, Cat·
tctc, Laranjeiras, Uotalo!~O, Leme, Copacabana, lpancma, Gavca
c L~blon.
Pelos Jado:1 de S. Christovão, Estrada de Ferro Central,
Andarahy e Tijuca é circumdada pelo rio Jacaré, avenida Subur..
bana (antiga Estrada Real de Santa Cruz), a partir da ponte sobre
esse no, ruas Dr. José dos Reis, Dr. Bulhões e Venancio Ri-hciro, Serra do Matheus ou dos Pretos Forros, até a Tijuca.
Todo o arruamento que vem ter ao morro pertence a esta subzona, em parte ou na extensão total. Vão a seguir citados os logra..
douros que são intercçptados pela linha pcrimetrica que divide
esta da ga sub-zona:
Rua Maria Luiza, ou caminho de Ignacio Dias, no Engenho
de Dentro- excluída a parte além da cun·a proxima da passagem
do braço formador do rio jacaré ;
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Rua da Saude- excluida a parte além da juncção com a rua
Or. Ferreira Pontes;
Roa Conde de Bom.fim toda-até o entroncamento das estradas Nova e Velha da Tijuca (estas cxclnidas).

Do lado de Sant;t Alexandrina, Rio Comprido, Catumby t~
Paula Mattos :

Rua Paula Ramos - excluida a patte além do cotovello formado da rampa da montanha, parte que acompanha o curso do
rio Comprido ;
Rua Santa
forma de S;

Alexandrina~

rxduida a p.1rte acima da curva em

Travessa dos Prazeres - excluida a parte além da volta que
fica junto ao pequeno m:nnelrto formado pelo morro do Hotel
Internacional;
Rua Barão de Pctropolis -- ,·xduida :t parte acima da. entrada
do tunnel do Rio Com pndo ;
Travessa Na varro~ exdnida a parte acima da garganta;
Rua Cruzeiro- excluída a parte acirnn. da garganta que fi~
entre o morrote e o massiço de Nova Cintra;
Rua Ermclinda -d •!Xduida a p~.rte acima da volta em f6rma
de S;
Ruas Miguel de Paiva e Concordia- excluidas as partes em
rampa recta, que entroncam na rua Oriente;
Rua do Progresso- cxduida a parte aci!Ua do cntronca..
mento da rua Costa Bastos.

Do lado de Riachuelo e ~pa :
Rua Monte Alegre ...,. cxcluida :\ parti! acima do entroncamento

da rua Mauá;
·
Ladeira de Santa The:rcza- excluído o uÍtimo trecho em
linha recta, que entronca na rua Cassiano.

Do lado da Glotia, Cattete e Laranjeiras :
Rua Cassiano, ou Chefe de Divisâo Salgado"=" cxcluido

0

tiltimo trecho, recto, que entronca na rua Cassiano ;
Rua Senador Candido Mender. -exclnido o ultimo trecho

além da grande curva em S ;

Rua Santa Christina- excluído t ~ ultimo trecho acima do

fim da travessa desse nome ;
Rua Pedro Amcrico ~ cxcJuido o ultimo trecho
curva em fórma de U ;

acim~

ria

Rua Tavares Bastos~ cxcluido o trecho acima do Zig-Zag;
Rua Alice - excluido o trecho acirna da passagem da sanga

ou corrego, que a atravessa;

ACTOA
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Rua Senador Octaviauo - toda, cxduid:m , Jadeirn do
Peixoto e a rua Indiana ;
Ladeira dos Guararapes - excluída a parte acima d:1 primeira
inflexão ;
Ladeira Cerro.Corá - excluída· a parte acima do ponto
médio, entre o inicio e o entroncamento da ladeira dos Guararapes;
Ladeira do Ascurra- excluída a parte acima elo ec;coadouro
do reservatorio do morro do Inglcz;
Rua Cardoso- excluída a parte acima do entroncamrnto
fom anta do Mundo Novo.
Da parte de Botafogo, Gavea c Leblon:
Rua do Mundo Novo- excluida a parte acima da garganta
r·ntre o morro deste nome e o morro de Nova Cintra;
Rua Faro - cxcluida a parte alta, a partir de mai~ ou mcno~
!")O metros além do entroncamento da travessa ;
Estrada de D. Castorina- excluida a parte que continúa
rel:t montanha, além dos fundos do Reservatorio dos Macacos ;
Rua Marquez de S. Vicente- exduida a parte além do inicio
da grande curva em S que a rua descrevr ~ntes dP ter inicio a
estrada da Ga vea ;
Avenida Niemeyer ~ excluida a parte além do pequeno :tftl~
ente do rio Aba, que a corta.
·
Da parte dos morros de S. Carlos e Santos Rodrigues :
Rua Laurindo Rabr.llo =- excluido o ultimo trecho qur vem

ter á caixa d'agua;
Rua do Morro- e,xcluida a parte alta desde meio caminho

até o fun.

3a Sub-zona
Comprehende as partes em rampa das vias publicas excluída~
da interpretação feita JJara a 2 11 suO-zona, bem como as ruas,
(·anünhos, etc., localizaâos !10bre :1. montanha, dentro do perimetro
drPoeripto.
Abrange a parte alta dos bairros de Andarahy, Tijuca, Rio
Comprido, Catumby, Paula Mattos, Sant'l Thereza, Curvello,
Lapa, Laranjeiras, As-nas Ferreas, Gavca c Lcblon f~ :.tltos do
mnrro de Santo3 Rodngues.
São estes os principaes logradouros interceptados pela linha
perimetrica que separa P-sta zona da zona suhurbana on da zona
rural :
Estradà dos Tres Rios- excluida a parte além da r;:uganta
situada entre a serra daquelle nome e o contraforte do morro de
Ignacio Dias, ponto onde o rio Ponta-d'agua tem uma de suas

aascentes;
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Estrada da Casca tinha - exciuida a parte além da gar·
ganta, ponto onde o rio que acompanha a estrada recebe um
pequeno carrego;
Estrada da Barra -excluída a parte além do entroncamento
com a estrada das Furnas e exduida tamb~m esta estrada (lado
da Tijuca) ;
·
Rua Marquez de S. Vicente-- desde o inicio da grande curva
em S até á estrada da Ga vea ;
Avenida Niemcycr- dcRdc :l travessia do pequeno amuente
do rio Aba até esse rio;
Estrada das Paineiras ~ excluida a parte além do primeiro
braço do rio das Caboclas, estando excluidos, portanto, o hotel das
Paineiras e o caminho do Corcovado dahi para cima.

Zona suburbana
Na parte que mais se approxima da cidade destaca-se a estrada
das Painciras, desde o primeiro braço do rio das Caboclas até o
hotel e o caminho do Corcovado desde o hotel até o pico do
Corcovado.
Estrada das Furnas- toda.
Estrada da Vista Chincza- até á cota de 400 metros, ponto
que fica pouco além da Vista Chincza (vindo da Tijuca).
Estrada da Gavea- desde o fim da rua Marquez de S. Vicente até o c~\nal da Barra, junto á ponta do Marisco~ _

ANNEXO J.il
PLACAS NUMERICAS PARA AUTOMOVEIS
CAP. XVII -SECÇÃO 11

!P.R.
E

G

l'
Chapa
Chapa
Chapa
Chapa
r:hapa
Chapa
Chapa

ofjlcial.
particular (trazeira).
particular (dianteira).
de garage (trazeira).
de garage (dianteira).
de transporte (trazeira).
de transporte (dianteira).
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1

E e -

F G -

H -

{ Chapa de praça (trazeira).

Chapa de praça (dianteira).
Chapa de experiencia.
Chapa nzotocycleta.
Chapa que deve ser co/locada no
terior dos auto moveis de praça.

Descripção das placas numericas para. automoveis
Capitulo XVII -

Seoçã.o II

PLACAS
<t:

~

NATUREZA
DO
AUTOMOVEL

C'(!

ro
....
.E

o o

.....

't:IE

....C':!

~-<i:

::s

tlJJ

C';!cn

::::1(';1

C'(!

't:l-

(!;$•~

1-<U

::s·-t::

C'(!
....

::s

ro
....
;::;
tlJJ
....

<
:;x:·- <
-- - - -<c;- - -- -....l

-

Officiaes ..•..•.•.... 1 -

-bl)

-

::::>

.POSTERIORES

ANTERIORES

-

ro
....l

o, 18 0,26

o o

"0!:::

.,..._
c'(!t:n

::s'"'
-C':!

-b.l.l

<t:C':!

0,045

I

(f)
(f)

o..

(f)

't:l-

t.rJ

C'(!.~

1-<U

-=

::s·~·-

---

Placas de metal branco com fundo negrrtendo no angulo superior esquerdo uma c
trella e a seguir as iniciaes do Ministerio a
que pertencer o vehiculo, em metal branco,
e, abaixo da estrella o respectivo numero de
0,07 0,0031 ordem
; um frizo com 0,005 de largura, na
côr do mesmo metal contornará a placa. As
placas dos automoveis da Prefeitura Municipal usarão, em vez de estrella, o emblema
da Municipalidade.

I

Particulares ......... 0,20 0,085

o, 10

Garages ..........•• 0,30

..

0,05

- o, 18 0,26 o, 15

0,07 0,06

o, 18 0,32 o, 15

0,07 0,06 0,18 0,32

0,15

0,11

Transporte de cargas
e mercadorias •••.. 0,30

0,10

o;01jo,o6 0,18 0,32

0,15

0,11

-

-

-

0,22 0,30

0,15

Lettras
0,04

0,05

-

0,09 0,14 0,065

Motocycles••.• , ••••• 0,07: 0,19

t

0,003l

o, 11 -

0,10

-

f

-

Praça .••••••.•...... 0,30

Experiencia ••••...•.

CARACTERISTICOS

t.rJ
C'(!

{ Placas de ferro revestidas de esmalte negro,

contendo o numero do vehiculo, em esmalte
branco, precedido da lettra G.

Placas de ferro revestidas de esmalte negro,
contendo o numero do vehiculo em esmalte
branco, precedido da lettra P. Os automoveis
deverão trazer, interiormente, na parte posterior da boléa do motorista, bem visivel,
uma placa de ferro revestida de esmalte
negro com 0,11 X0,04, contendo o respectivo
numero em algarismos de 0,03, em esmalte
branco.

-

-

Placas de metal branco com fundo negro, contornada de um frizo com 0,005 de largura,
contendo o respectivo numero tambem em
metal branco.

{Placas de ferro revestidas de esmalte negro,

contendo o numero do vehicuto em esmalte
branco, precedido da letta T.

J Placas de ferro revestida de esmaltes negro,

- l

I

com a palavra EXPERIENCJA em esmalte
branco, encimada do numero do vehiculo,
tambem em esmalte branco.

de ferro, revestida de esmalte negro,
0,002{ Placa
contendo o numero do vehiculo em esmalte
branco.

OBSERVAÇÕES

t.• A placa trazeira será cravada verticalmente no painel do automovel, ou, em dispositivo especial, de modo a
evitar o seu deslocamento ou a sua facil substitu~ção, bem como ondulações que diílicultem a leitura do numero de matricula.
2.• Quando a conformação trazeira do automovel não permittir essa disposição da placa, poderá o seu dispositivo
de adaptação ser collocado na parte posterior do pára-lama trazeiro esquerdo.
3!& Acima, ou ao lado da placa, haverá uma lanterna de luz vermelha e reflector com luz branca, que illumine o.
numero de matricula.
4.• A placa dianteira será, igualmente, cravada numa haste de ferro facetada, que terá 0,02j de largura por
0,004 de espessura, ligando os supportes do pharol á frente do radiador, ou, em dispositivo especial que lhe não altere as
indispensaveis condições de segurança e visibilidade.
.5.a Os automoveis das embaixadas e legações trarão placas com o escudo das respectivas nações e dimensões
proporc1onaes, á frente e a traz.
6.• As motocycles usarão mais, ao longo do pára-lama dianteiro, uma outra placa do mesmo metal e com os
característicos da trazeira, porém, curva, e contendo, de ambos 03 lados, o numero da licença do vehiculo, conforme modelo
existente na Inspectoria.
7.• Qualquer que seja o numero do vehiculo, não poderão, as placas, ter menores dimensões que as estipuladas
no quadro acima.
Leis d 1922
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.ANNE:XO E

Slgnaes de apito a que se refere o art. S-12 e seu
}laragra}lho

SIONAES

CONVENÇÃO

lJm silvo breve - Attenção.

Dois silvos

Siga I No acto do fiscal signaleiro,
mudar a direcção do transito, nos cruzamentos de
ruas •

breves Pare.

Tres silvos breves Accenda
- - terna.

Um silvo longo

EMPREGO DOS SIONAES

• Para fiscalização de documentos ou outro qualquer fim.
a

lan- Signal de advertencia - O
conductor deve parar immediatamente, obedecer a
intimação, e proseguir
após.

Diminua a marcha Sempre que as circumstancias determinem a reducção sensivel da marcha
do vehiculo.

Um silvo longo e um Transito i m. p e- A' approximação do Corpo
-- dido em todas de Bombeiros, da Assisbreve
as direcções
tencia Publica ou carrua..
gem Presidencial.
Tres silvos longos Motoristas a pos- Nas linhas de estaciona-----tos.
mentos. A esse signal
todos os conductores tomarão Jogar nos seus vehiculos para movimentaios, sem demora.

1M

r'\CTOR DO PODF.J\ EXECUTIVO

•DF11fiETO N. H>. 6H) -

o :r. 1G m~ AI}ORTo m;: :1922

,1.1H'e ao Ministcrio da Via.ç.ão t' ()bras Publicas o eJ•cdito rlt~
.1.000:000$ (fres mil contos d1· l'f~is). mn apolices da dívida ptt.blica, Jlcrra occorrr~r á,ç; de.~pl?-:.as cmn o prolongn-·
-mcnto do ramal dt~ Angra. dos llt'is a llafl'a Jfan:w d111 F.stra~.la dr. Ferro 01~ste tlr• Nina:~.
O Presirlente rla Hf'puhlira dns EsladoH Unidos do Bra~il,
usando da autorização eonfida no m·tigo tj/1 da lei 11. -1.555, df~
-10 dn agosto cm·rpnfr. l'f~solvt~ ahl'ir. pelo 1\Jiuistt~rio da Viat:ão
P Ohras .Puhliras. o c reei i to rln ~L oon :000~ (tres mil contos de
y•MR). mn apolices da divida publica. para occorrer ás despezas
c.om a. eonstJ•tJeção do ramal de Angra dos Reis a Barra Mansa
n prolong·amento do ramal {ltll~ parte do kilomctro 110 fia I inha fie Ri tio. na Estra:da. rle Ferro OfístP de Minas.
Rio de.Ja.neiro. Hi de ugost.o rl~ 1!12?.1101'' rln Inrlepenctrnl'ia f' 3 'I" da n~puhl ica.
'EPITACIO tPESSÔ,\.

l. Pires do Rin.
Hom.ero Ba.ptlsta.

DECRETO N. 1:, • r, 1G -

o r. t 9 nE MlOATO DE 1 02~

ltuinrizfl o Nmf.,~artn com. o ('om1mnhia Jfnqyona dt~ Estrnda.~
de Pt'I"NI r. N(W''{Tflt;río para uso .~ (10.'·U1 da.s linhas po1',
dla t·onst,·uidns t' qu,~ ~JÍCJ' 1.t con.'ll'Hir· na Hhi.(• Sul:llinPi/'0, ,. dâ out1·as 1H'01'irlcnrios
O Pr·r~-;idrnt.r da Hopublicn d11.~ Ec;ta(h~ l.'nídnR do Brasil,
rm cumprimento an l'Stipulado na elau;-;ula XI fln dooreto
ll. 14.5!1R A. dfl 31 rle d~zembro de 10~0. qur H::ocindiu o coutracto de 2 de janeiro de J0to. celcbradr; entre o Governo da
União n a antiga Companhia Yiaçãn Ferrea Sapucahy, acto
aqu0lle autori7-ado pelos {lisposilivos n'-l. VU. XXVI o XLV do
art. rí3 da Jni n. ;L9Hl, dP;, d1• .iant·iro dP l!'l:?O. r•. usando da
llntnriza-:rí.o conf~ridn pelo n. 4:, dn art .. H7 dtl dcct'et.n nHrrWI'O !l. 5f>G, de 1 O dt~ ag-osto do eorrcnte nnnn, dreret3:
Art.igo uuir.o. Fiea. antm·iz.a.do o rontracL0 eom a Compnnhia 1\f.Qgyana de Estradas do F'erro e :\a"Vcp;aç.ão para uso s
goso da livro rxp1orar,.ãQI rio trafr-go da.c; linhaR por ella con-~t.rnidas na Hôdn d" Yiaciio Rul-,liiH'ÍJ'a (' rlas nue vier a rnn~truir em seu prolonganHml·o. na conformidade da~ clausulas
que a e~t.e acompanham, assignadas pelo :!\(inistro de Estado
da Viação e Obras Publicas, e nara outras obJ'igaçõcs da~
nw~mas clnusulas constant.Ps.
Rio dr~ .Taiwiro. 19 dP. :l~ost.o th~ 1!•:!:?. 101" da IIH),e:prntiPnr-ia P :-tt,• fi~ Rf:'pnhlicn.
EPITACTO PESA(h.

J. PiJ•ps do Rio.

Ar~TOR

nn

Pf}J)ll:R

F.XFF.UTIVO

~~

Clammlas a que ~e refP.re o decreto ~t. 1~. 6iG, deAtn tlntn

I
;,\.. cnnt'f'ssão LNn por· ohjrd,o irmneoiat.o a rxplorar,ãn do
t r·:tfPp;u da 1in h a dr T.nynty a. PaRso~. r..om a cxtrn::>:ío de
~·D kms,SiiJ. f' o :-'C'll ramal d(• <itl:lXIllH' a .Riguatinga. com a do
~flkm;..;,.'I;H~: ,. p•n' ohj0dn 11Hnrior. na ronformidndP do PP.tnhPlt·~ido na nlausula :1•. a enwdn1eção do prolonganwnto .p do
J·:nnal de que f.rnt?. n der.r·cfn n. i l. 677. d~ 1R de ffwereii·n de
1.H!!1, bem rnmfl a PXplorat;üo r10~ta" linhac.: <h•pni:-; tif• :1hP1·f.aH

an

frafr~n.

li
O prazo do roull'ado extend,~r-se-ha até 3J de de.zemb:-ti
do anno dB 1999, podendo ser. prorogado por mais doze anno~.
!".i. em tempo opportuno, o Gon•rno reconhecer que os resultados financeiros rlo trafego não tenham bastado para rooarcir a
rompanhia dos nnus provenientes d'3 r-om;trucç.ão d:u: linhas
meneionadns na elau~ul:\ antnt'ior ..

m
A concr.~sionaria. :::.erá ohrigarln a começar a construcção
das linhas do Cfllf' t1·ata n drcreto n. 14.677, de 18 de frvPreiro
rln 1921, logo que a renda liquida da r..st.rnda de Tnyuty a Pa~
~·.nfl com o sPu mmnl ch~ Gunxnpé n Biguatinga, att.ingindo a
importune in de 1 . :;oo conto~ df' réis, J'f'present.e, no minimo,
:lG % da J'f'Critn bruta annual. Verificada esta condição~ as
r>e.ff'ridn~ linh:F~ dflVPl'i'i•1 fira1· con(~lnirlaR no praw d.P. trr,~
anno~. a r.onfnr da data om qnP se r·ernnhr·r.rrr>m offiPinlmenff'
:tquellrs re&nltadm: finnnce.iros.
§ t. o .A renda liquida o a reeeif.a bruta flão enLendidaR na
conformidadt• do disposto ~m o~ nnmcros ?. :'1 n 4 da rlnusn1a 411 •

§ 2. o Resnrva-se o Governo a 1ih~?rdade de. a todo t.empo,
achar conveniente, proceder dire.ctamcnt.e ás r.onstrucçõcs
ou contractal-as com quem ente-nder~ ctispondo OPIJt;_ · :tmente
:Lcf'rca ria sua incorporacã.o ao trafego a carg-o da eonc~ss.Iona.
r·ia d~s linha'> dr'>r.ript~'l·~ na <'·lausula :1".
~i

TV

PaPa os <'ff1~ito:=:: do cont.racto. serão eonsiderados:
1°, como capital: as sommas já nutorizadaR pelo Goyertio
n a~ que Plle YieJ' n autnrizal·, ainda. por essa conta. na qual
nenhuma qnanl.ia pnder:í !'lPr inclnid'l sem qn~ preceda approvação do prnjPcto r nrçament.o d::t ohra ou n.r.quisir5.o, f1e
onde a me.sma quant.ia provier:
·
2'\ eomo recrifa hrn.ta: .a somma, se.m ~xccpçlio alguma,
de toda·~-; as renda~ ordmarias~ extraordmar1as e eventuaer,,
arrecadada~ pr:>la rompanhia nns linha~ oP quf' frat.:t a. r.Jausula t•.
·
Para os effeit.oR deste nume-ro, consideram-se as rendas
como arrecadadas desde que hajam sido emittidos os bilhete~

1'10
ou passes de viajantet; e til'lidas as notas de expedição das
merr.ndnriaq p, nutrn:::~ ~lns::rs rin transporte, salvo casos de
T'f'~f.i tu i~fi.o legitima;
3°, COmO dr~pczns de CU!=lteio:
li) as rrlnfh·a~ nn rws~oal r mnfPrinl dos St'rviços do tmf,~p;o. p1•oprinmrnlr. clifo; :'i ron':"rvflr,·fin orrlinnria e extraorrlin:u·ia da via n(lrmnrH•ntP. ohr::tc; rle ~rir'. rdifieios e drpendcn-

r,ias; aos mr~rltini<::mM r lllrnsilio'~ lllt frn.nnrnf:-~s das offic] ..
nas o rlas fnrm::tc; e ao matrrbl dr. fran~porlc e de tracção;
b) :1s proprin~ de so.g-uro e dr. arcidflnfJ>s na estrada, tamlwm ns rln iwlrmni7:wiít'S provPniC'ni.e:') rlr> ronhns e inr•r.nrlios
on avarias e dr.st.rni('ões qnarsqnrr, qnnnrlo ficar provado á
fi::;cmlizflrfto rnw o~ rlrlmnn~ nfin c;c' tlr'\'1'1 flrn ,(J incuria da nrl-.
Htini:;frn~·üo da e.:;trada;
c) nc; rPsnltanf.r.~ de amp1inrõt•::J e nltf'racões em edifício-;
on r!Pnflnrlf'TH'.ifl~. as no prolnngnmrnf n~ de desvios. postos de
PmhnrqtH' de nnimnr::; o, rm g-rr·nl, n~ dl' obras novas de pefltlrnn em-: f o, qnnmlo nutoriznd:1g pr~lo Governo por conta do
t'nst.r-io.
R0r!1o f'xrlni1ln~ do cnc;frio n~ Pncarg-os de operações financeiras que a rnnre~sinnnria f iYrr, p0rv~ntnra. de realizar,
t>mbnra para atlf'TH]Pr n rlrsprzns nrnnrias d:-~ estrada;
4°. como rPnda li nu ida: a diff0renra entre a receita bruta

e as d~snezas rle cn~t,eio au~mrnfndns da quota de fiscalizaçãc,
rtue firmrará romn d~~peza acrrc:C!oria no inventario do custeio

t~Pmf'strnl.

v
As fomnrlas rlc contas SPrfío frifns srmest.ralmente, pela
ftírnn r·~fnhf'lrrirla nns r·ru-nlnmf'nfns f' insfrnr~ões nuc vigoraJ'rm. f' frrfio rln sr•P prflsfnrbs n~~ rht~~ fixnrJas pela~ mrsmas
in::fPJlf'r'ih•s f' rf'gPlrnnrniM. ~flh·o rr.1sn rlr; fort;a maior, a juizo
do Gnvrrno.
P[IJ'fl!:rnph0 nnicn. ;\ t~ntH'"c-:'·.in!1~lrin nt·~·nniznr~í.

mrnsnl.-

rnnrlf'lns fnrrH~r' ido~ pr.la TP~prctoria Federal
tht~ F.c:fr•nflnc;, o invflnfnrif' rf:lq tlr>:;pP?n~ rJ~ cn~tein e o submPtff'rú :1 fi-;rnliz~lrfín dflnt!'O do mnni)P J1l'~lZO flOSSÍvr,} 3C0Tnmentr.

~!'!Yimrln

p:lnll~lr]flc: dn'~ r l'1!'1tlnf'nf n:~ l'lllllfl'.' ,]1:, nf ~·~. dr'\·itl~lmPntr cla~sifi-
••!a!los pne diYi"l'io rlf' ~r>rvif'l): ('. llf'm nL~sim. ~ c~r>monstrar,:fi•J
da rrceita ::nTPr~Fhfla. comprf 0nf "mente rhwictada pelo qua~
dro rnmplr.to da renda dns e'1f rH:ür~.

VI
A concpsc;iomrria ~uhmf'ffpr:í :'i Tn~qwrforia F~nrral flas
d0nlrn nr, noventa dh~. r·nnfndn~ do rrrri~tro do
r•nnfrflf'fn pelo Tr·ihnnnl rl~ r;o .. fas. n in"~:Pnln!'in minucios;o da.
p~frnrb. ~~.o flll:ll Sl'l'fín !=lf'mprr. :u~rTr>sr·illns n'i oln·ns
novac;; n
11f.ili~hdr :vlnn iridrl'l. romn f n n d11••n ('I i rn inarlo llelle o ma ..
fprinl r?"n~to ou imprrslavrl mtr~ fot· "iUhstitnido, a juiw dr'l'
GovPrno.

F.~tran~s.

vn
~rmpr·e fllH'

o GnYPrnn o I'Xi!:dr, em circumstancias exfJ•aorclinarins. a concrssionnri~ por1í :'is suas ordens todos os
meios d<> frnnsporff.?, de IJlH> dispuzcr ..

O Govrrn'' l~'m u diJt:itu de -ut:t~tip:!t' f~"mporn!·ianwnte,
no todo ou em part.r, as linhas referirias na clausul:l ta, medinnf n indemn iznriio 1111e nfío PXI~Pdflr:'t a mrciia d:\ J•nnrla liquid:t (n. q d:t ~~lausuln IJR) apuraria no 1wrindo correspon...'lrn te rio quin11urnnin f Prntinndo Ptn :11 dP fh~·rflnllH'n rlo anno
preredrnt.P :í cwenpnçfín.

VIIT
fm•nect~rá no Governo, dt~nfro do prnzo
annos. conhHlo nos iermos da clausula r,a, o enrlastro
de tndn a linha fie Tuyuty n Pns~_:o~ e do sru ramal de

A c·oncew:donnda

fre~
re~ular

de

Chwxupé a Bigunt.imm,

IX
No fim do rrmfraf'f o. n esfrndn

f'

a~:: ~u:ls rlpprnr1t•twh~ d~
rsf~flo
d~
ronPrr-

toda cspre,in drvrri1o :whnr-sr Pm bom
vaçã.o.
~j

1)0

nlfimn

(fllinrt"~''ll1;,.

(ll

0,-,,;fro...,,•flt :1

r>ll!Y~r·r•y•,r•;;n

flJ.

eRfrnna estiver desrurnda, o GoYerno terá ;:. direito de applienr em tal srrviço u rr>ceifr.t rlo trnr~~~o,

O Gnvl'l'lJo cunrPdP ;i, Cnmp~nlli:t Mn~:y:m:t di' 1i;c:fntrJa~
FPrro o l'in\'f'g':1CfãO:
rlil•f'iln flp f]P~f'nr'lprb<~fío ]lOl' ·nlili•hlll' llllhlil':-t, JU.
f(Írmn. dfl ]l•i, 11:11'!1 no; IPTTPDO~ (' llfll11ff'i(')J'lfl~ Tl"f'f'<:<:<:ll'in~ á
r·Pn~frnrf'i'ío P :H1.:: m"lhnrflnlf'nfo~ rn11• n rlfl'3''!1\'Pl·;i!lF'nfo dtJ
f ra rr"·o Yif'r a rN·l:lmnr:
·
b) i<:rnrfín dP diJ·r·ilw:; rlr> irnpnr~ne:ín .~ n:pf'diror~!r'. nhsrr~
_vnd(l~ w~ rn<:nbl1lf'Tlfn~ fi~('!l!'~. par:l ()Cl mn!rwiflf''-1 r'lfl:.linarlns á
•lr~

o'

~~onstnwcfío

{t r~on~PrYn~.:ão

on rr•no\':1r>fío dnc:; linhns.
nnico. Crt:::snrú o fn\'nl~ rh i~Pn';:Ío df'<::~fp qUG
firnw rrronhrr·irlo fTllf' a ronrrssion:u·ia nli('nnu. ::1
qn;1lqu21•
f Hulo. sPm auP nrrrrrlrs"Pnl lieflne:-~ do Govrrnn P o vn~m
lllPn(o dos rrs--prr·!ivn'' flil'r~ilo::;, ~di~·n~ imprH'!:•rln9 rnm tal
f1V(ll'. ou 0\H~ os nnnlicnu r>m ohra:; nu linh;-J<1
r·•;h':lnhr~-: a:.l
f'

P~rar.:r::tnho

destino nnrn mw fnrnm

nclquiridn~.

8endo fedPrnrs ns srrvi(:ns a rnrg-o da concr>ssinnaria,
~cha-se r.sta isenta de p!lgnr impostos estaduacs e mtmieipaes·.

A

cnnrf'~~innnr11'l.

XI
rm hHlo rnw for Trff'rrnfr no cnnf.l·ndo,

fir•n nliPifa :í fi:;;rnli·tnrfir'J do Go\·r>rnr-, flllf' a P\rrr·f"r;í, dr> ronfnrmirhrlr r·mn n lr•,....i:.:hriio rPspnr•fivn. nnr inf<'!'mnr11n ria
P rln'; f1mrr•innn1·irv: p:q-~\ tal
hnm rli'C'-1"1lfl"1lhn d~1'1 suas
fuT"r•r•Õf"R. a romnflnhh TJrnnnrcinn:lr:) ns f~1rili(~:·df'~ P transl'lOl'fr~ nflru:~:;-Jrin~. n .iuizn -do rhr·f~ rh
l'isrnli-énf''in rnmpefrnfr>. 'Esff' !(ln'i torl:!s ns rro.nlinc: dr' fran:::podr• q11r rr:Jnherrm
:í ndmini~tr:H•ão sllnPrior dn compnnhia.
Paragrnpho uni co. Em raso ctr de::;carrihnwntn on areidente nos trens ou na linha, a f~oncessionaria deverá dar im-

Tnspnrfn'~"irt

fim

Fí'dPJ'fll dnq F::;frnrb~>
A fnrln:-. l1:lrn o

nP"-l,'~ll:lr1n~.
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mPdiato conhecimento do facto ao engenheiro que exercer a
rfisealização do frerho interessado nn accidente, e facilitar-lht!
os meioi'i de irarnsport.e prompt.o no local. afim de que o mesmo engenheiro pu!"sa. ajuizar das r.ausns quP provocaram a

íWrtJrrPnria.
Xll
A roncessionaria :dnverá eoncorTer annualmente, para a'f-1
dcspezas dn fisf·aliz:u~fio. rom n quantia do 20 :OOfl$, que reco ...
lherá .:n Tlws,mrn :\arinnal ('m prP.sf.a~üt•s semP~traes adian ...
(.adas.

Paragrapho unieo. DesdA qU{' se.ia iniciada :t construcçãPe rmqu:mf.o a mesma durar·, 11 qnotn r!P. fi~r.alizaç.~1o será elev:Jda a '10 :OOOllolO(l(J.

XDI
O Govorno poderá encampar o contracto depois de 31 de
com·.e~~ionaria 1Ul18; indemnização
ignal:
a) ao producto de 25 % da renda liquida annual, verificada no quinqucnnio qne terminar em 31 de dezembro do anno
anterior ao da encampação, pelo mmwrn cte armo-. que faltart!m para o termo do contrarfo;
b) mais o r-apitai reconhecido pelo Governo, ex-vi da
clausula 4.". depois de descontada a rrspect.ivn. amortização.
~ I." Fsta amnrtiweão
s1•r:~
r·nlrnlachl pP-h fórmula

dezembro dr. I ~H O, pnç;-ando á

a ( 1,06'-1 )
A - : - - - · - - - - . f'Dl .ffUe a

.annuidacte

0,06
por ~un vrz. para
C X 0,06

parnPlh.

eada

a c;erá

-:;egundo

dP.t.erminada,
a

fórmula

a------l ,fl6t-t

Nrstas Pxprt~sõrs, C representa rada parcella dà conta de
napital qne for sendo reconhecida; 'I' o t·:;mpo decorrido entre
a data da f'Ua incorporação e o ultimo (iia do prazo, em que
a amol'lização se t.in•r deverificar; r t n tempo contado desd~
•I data da mesma incorporação at~ n dia da cncampação.
§ 2." _\s quantiaR incorporadas nn cunta de capital consideram-se amortizadas na terminação do eontractó, em 31 de
dezembro de 1D9H, snlvo ns relativns :.t obras c fornecimentos
rAali:zadGs depois de ·t de janeiro de t 980~ isto é, em um periodo menor de 20 annos da expiração do contracto. Para ostas
quantias o prazo de amort.iza~ão n dn 20 annos, devendo o Governo pagnL· :í. concessionaria a parte que não e<;;tivPr amorU:;adrt mt ~l:lf:l da rf'\'Prsãn fias linhaR. flm 1999.

XIV
A coucessionaria obriga-se a. ndmitfir e manter trafego·
zr.utuo dr PA.~sageiros. mercadorias, ew .. com as emprezas de
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viação ferr-ea e fluvial a que fôr o mesmo trafego applicavel;
devendo as l'n~l)ectivas bast\~ e condições ser préviamenfo appro' actas ve lu Governo.

XV
O lru\'Pt'nn t'l.~~t>l'Ya-::-T u tlil'cilo dí!. mandar •.~xec;ular 1JS13
1;ompanhia, ou por conta della, as alterações ou no ..·a.~ obrfl.<;,
r:uja necessidade a n:perieueia 1laja de indicar. em relação á
seguraw;i.\ publiea e polif;ia da~ cstradtts de ferro.
1

XVt
.\ eompunhia obl'iga-se a Ler, dnraulc o prazo da concesl' mat.erhJl de transp,)rt·~ e de t.racção que em qualquer
t~poca sn torw.! w~B!35í:trio {l. l'omplet.a reg·ularidade do trafego
das linhas ..
~;1,_1,

XVII

.-\ ronceb6ionaria Jbriga.se a CUllllJrir r.t!:\ disJJUt>iyóe~ do
rq1ulamento dn !)G de abril de 18fi'7 C·, bem as.•üm, quae'3quer.
outrn:~ qw~ forem adoptadas para fi"f'<~.lizaçã,o. s('gurança e polida das e:-if:radas d1· f~lT(l, IIHH\ ''f'" crur- não r..ont.t"::H"iPm a~
1

prt·~tmtes clau~ulas

.Fica, outrosim. a eumpanhia obrigada a r·onservar com
cuidaJu, durante ta<J;, -, tempo ela concessão, e a manter em esl.atln 6,lB JH'l'enc hcr :;a li.-, fatoriament~., o ~:eu destino, tantu a estrada. com todas as < .!~penuenciaB e ulensilios, em gel'al, como o
material de transporw e de tracção, sob pena de multa, ou do
8er a conservação feita pelo Go"·erno, ft eusta da concessio1

uuria..

XVIII

t-..a vigencia do conL1·acLo, ningumn pc"){lerti t.!Xploral' ou·
tras linhas ferreas, drntro de uma zona d1~ dez kilometro~
Jla r~i. earta lado c na mesma direc4;:ão da .e~Lrada. Tal prohihição uão exclue o direito de uma e~trada de fl!tTo atravessar a zona garantida, eomtanto que dentro della nfín despache mercadoria~, r.tc .. nem receba passageiros, ~~ntr" localidades ~ervülaR d irectanwntc pelas tluas estradas.
~ 1. o Fica entendido que o privilegio
nfí.o a1Jr:tlli;t~ a
zPn:J urbana das eidacles e villas.
§ 2. o O (Joverno, obscn:ado o tlispu~tu ua legislação gentf, poderá conceder ramaes ou desvios vara uso particular,
que partam das esla~:0es ou de qualquer ponto ua cstmda de
que se trata, desde que os interessados se sujcitf'm ás medidas de segurança impostas pela concessionaria e sem pre.iui7.o desta, na eonformidad(' das insfrtfer.õc~ tlUC para o ef.:.
feito vigorarem.
·
XI~
.~\

conce::lsiouaria poder:i conservar as tarifas actuacs ou
modificai-as, mediante approvacão do Governo, dentro do
primeiro período de tres annos, a c-ontar do registro ~lo con-
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tracto pelo rrribunal de Contas, oevcndo cada plano em vigor
~·.er revisto, pelo menos, de t.res em tres armos, para que os
})J'eços dos transportes niio possam exceder os dos meios ortlinarins de conducçiio ao tempo t'ltl que se vral.icarcm as rc~
Y i ~ijes.
§ I. o Continuam a ter applit•.ac:í.o 11:1. ~-~sfraua o rcgulamenlo de lraW.ij)IH'(ts e a~ in.:)! rue ~;ot'H tk :se L' v iço telegraJlltino bai::ada::i com o decrcl o ll. 1o. 'li) i, de :~iu de abril d1:
.1~11::, nrtt'IU::n!o n:1o horivt·t· ~~ortn•!Jiettcia ('lu ~t.JlJ8tiluil-os:
~ ~~.v A coiWt\S"'ioual'ia uhriga-s'' a :.tpt·c·.':'t~ nt ar un1 quadro

•·uruptelo do pessoal das linlia.-i, at.:ollrpallhadn da respectiva
f.abcila de Yü11Cirnc ato::; c! salariu::;. JJe~l a ta:Jella dcYem con~
~lar, em columnas distinclas, o maxirno e o miuimo corrc:::;IH.tlld<•JJI r•s a I' a da cak~:_;oria tk ctupl'q;ados.

Pclw> p1·c:;rw fixadtJS nas tarifa·, a

cttttce~;;iouat'ia

sed.

•.ltrip.:tda ::1. tran!::poJ·t nr emJ.sf.arJI cmc1 il o, com exncLidüo, euidalio e Ilrc:;t eza, us jm;,;::;ageiws c suat~ bagngcn::;, a::; mercadorias
de qualquer natureza, os anilllaes dorneslicos ou outros, e os
,valores que lhe forem confiado~.

XXI
:\ coueessionafia poderá faz1•.r o; lt·an::;porles por prpçofi
infl•rinrc" nqs das f arifas que o ( :ovcrno ~1 pprovar, mas d!.l
modo g!~rnl, sem Ill'''.ini1o w~n1 a Ja\ Pl. d~~ l}lll'lll C!l!f!r qw~

Rc• .ia.

J~~las bQ.ixas do rn·ec_:os :1ú :;e lo! n:,,·üo dfee.Livus com o
eonsnnl.irnf'llfo do Covenw e nvh:ado o pultlico }Wl' meiO de
annuneios afl'ixadü·-; nas esla,>ks e J•~'lllil'at!ns nos jornaes.

8i a ermeessiornrra, f'Prn f'''~'r p\·,·, 10 m;;;l·nl imc~nlo, t'i?Cl'
qualquer l.l'aw;purle po1· })t':~<;o ini'Pritll' ao d:•-; fari!a'3, o Go ...
·vcrno JWder;i applic:u· a mc~rna rc~d:u·y."jo a l.odu~ (lS trans-

portes da mesma eategol'ia. Us rn~~~_:'•..;, :1s:-3i111 r<•.dw':ldos, nft.o
serão elevados, do rnr.~mo mudo qun no caso de r1révia auto ..
rização do Govct·no. sem qne lwja tlt~fo exprps~o deste c se
dê conJiecimcnlo ao publico cum um rtwz (k anl.cccdencia.
XXII

A companhja obriga-se n. fransporfar gratuilmnrmlc;
11.) o rc~soa.I admini~lrnl ivo n fi~;(\al da estr().d;J., hem
romo os olljcel.o~ nc~·e~~mrio.'i a" :-:r.n ieo cl:t (?Jdtarln. o i-la fi~
callzacií.o;
IJ) as malas do Correio c seus cunduetorc::;, o pessoal e
material a serviço da.s linhas tclr.~rnphie~Is da União, e quacsqucr

~ommao;

o~

pcrtPncelllcs no

Th~sot!l'O

Nacional;

t(llouo:; irf1migr·rtnteH, a~·mint r•·eonl1r!~ide·3 offieia.lmc·ntc, c as sua.-, lJagagcn.·,, fcnamertla:\ ul,:JJ.Jilio;-; c rnaeltinas agrícolas:
d) w; sen•enf"~'' 0:3 ~dul1o'_; chimi<·n:; r a~; phnlas, quando
c)

cnvi:ulofl }Wr socicrlarll':'i <t8Tjeol:l8 fWI':l : t'l'elll grafuitamenfo
pelos l<.nradorc:;; os aninwes rcprodLtctores e ar-

di~;l1·ilnirdas

tigos da indu5tria nacional destinados a c;çposiçõcs de interesse_
publ.ic.c>.t.· ·
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~erão transportados com abatimento do 50 %:
a) as muniçõc~ ~e guerra, forças milifarcs c rc<::pcctiv·as
]I:tgagcns, quando vw.J~H·em Pm Een· ir; o puhl i co;
f1)
;.~''115.

as

autoJ'id:~des,

escoltas

pnlici~ws

(1Uando em dili:2,cneia;

c

l'cspc~'li'.:t~

hagn.·

c) os gcncr-ns de qualquer nalm·cz~l. cnvi::~do3 pr~lo (1ovcrnn du Llniflo 01, d1l:'; 11:si.:HI,Js para ~Pc1~orr o.-; puhlit:tJc-:, ht•nJ emuo
tH nwferiat's dt\-:;[in::do~ a obra~; de~ a.~~~~~H c e:-:;;tllos c os desti-

nados a insfall:u~ií 1 )S h:vdro-t•l,·c.lriras llll de flflplic;J('iío a IJ!lalqtwr lias ind11sll'ias <l:2,Tieula. miucila c [J:t-;ll_lril, (l'Iau'lo I'l.l-

q 1tit:>itados pelos podere:: puiJlieos.
Todos os m:tis fr:1m:portrs. qllanilo cnnecdidos a rcf{uisiç<l'l do Uoyemu du lJni:ill o diJ'3 J.>.:.l:lrl•l:~. l.ctüo o alnltitllr:Ill''
dt) J::i <:;i) •
.
P:wagrapho tmieo. l''üra dos e:tso:; a~ i ma previstos c dos
('Ou:;tanles do rcgulawento de transporl<'s, uão ser(t !'nnccdidf)
Jl('rdmm tran:->portD gratuito ou reduzido.

XXIII
Os planos e orçamentos das obr~s conterão não só a linha
fcrrca propriamente dHa. como tambem todas ns obras de arte
definitivas, e.c;l~í;ões ~~ dcsvitis, dl~pend('JJcins, offieinas. dcpo~:it.oc:, Jinh:Js telegraphicas, cel'cas. nwtprial rodante, a!Ja:;lef'imenlo de ngua c o 111:\lS qun fô1· julgado pr1~ci~o para satísl:lzr~t·

:ís cxigr·neias do publico, do I rafcgo, da

ell!l.~ervat;ão

e

~<-~11rança puhli<~a.
l'~u·<~grapllll u11ieo.

Os or,;:mwntos ~~'l'río ot·g:1niwdos avaliando-se as obras e o material pela tabt~lla de preços qno tem
fig-Hrado nos. esLudc1s referentes ás linhas acl.ualmcnte em trafpgn e quo fazem o objccto dq contraeto.

xxrv
Os estudos defiititivnq rlo cadu ser.çfio C.<lnstarfin dos se-r

;..:uinf.es documentos:
1. 0 JlJarda g-rral da linlta. o um prrril longilmlinal com

inJicar;i'ío dos

de p.1 ~~agl'lll.
p()r ntna Jinlla vrrmclh:\ c cunti-

puntt •s ol:ri[.:ados

O tr-açado será

indir~adn

~rral,
tlr~ cur·v;ilnt':t n

wt c:;,·r~la dr~ I ::!.0110, cnrn iwlicaçfío
a eoufigLJl'il.l_.':io do terreno. rc•pre:3enlada pur meio de cunns do nivcl cnpitlistantcs de Hl()lt'o em

nt"ta sobre a pl:urla
dns raios

1t1ctru, cn1 11n1a zo11a dP 80 nwtros. pf'l,• menus, de C[Hia lado,
1:umprellendcnclo os CUill[•Os, nr~~ur~:.:, ''~lr·crw~: lH,dre.:.!o~.::os r_•,
sempre que fôr· possivcL a'3 divisas das prnpric~dadcs partil'lliares, ns tPrras Llevolulas, as minl!s e a faixa a dc::-apropriar.
Nr~ssa pl:mfu ~rrfío indic·adil'; f.ts di-;taneias J:ilt~1W'tricas
~~uu[arh-; do l'''11tu Jc parlid:t d:t t•...,fr;,da dt' ferl'o, <t rxfc-nsão
dos alinhamcnl os rcctos c, bem as::::i m, a origem. a ex f remi' laJe, o drsenYolvimcnlo, o raio, o angulo central e sentido
da-; cu r·yr~s.
O IH'rl'il Jongifmlin~Jl será ÍL'ifn llZl escala de Il:WO para
as altul'as e de 11:2.000 para as distancias horizonlaes, mostrando respectivamente, por linhas pretas o vermelhas~ Q ter ..

reuo

natun~l C)

as plataformas dos

c9rte~

e

~terro~;.,

l7b
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lndic:u'á por meio de t.res linhu:-:~ horizontaes tra.çaua::;
:1 ha i x11 rio plano d1~ colllparação:
I. As dblam:ias kilornetriea~. cuni<Hlas a jJarlil' da. oriei',)IJ;

U . .\
HJcHLu.

11

PXI.I'It"üo uus alinltautr•rJius redus '·' o Lletlemol\'iuugulo t:f•nlral e o raio da-.; t'Lll'vas;

IJI. A ~·xfPnsfío P irwlinad'ín d~'" l':liH!Ja" "l'nnll'a-rampa~
pnf.<.IIIWI't'S.
.
1 .o !\o pt~t·fil longittHJiual P 11a planta :-;1•t·:i indicada a JlU::.h:fíu das ~'SLac:ões, paradas. obra:; d" nrlr· n viaíj de eommuniI' 1'\f.t'Jl:SttO di)S

t::ll'iic•

j l':tll:-:1\ l'l'StH.'::l;

• ~-·' h~t·l'b lr:.tti ...:i\~l'sat·:-:, na c~cala dt~ ·1lltJU, em numero
:::uflil'icutc para o ealntlo do müvillW'Tllo de terras.
:3." l'rn,iectu dt~ todas as ubra:; ~Ie arte neeessarias parn. o
('sf:tbcl·~':imeni\J •tl:L e::Lt•at.ht. ~ua~ e•:;IJ:w·úcs. d~~pendeneias ·e
al•astt~ÓIIll'lllo •lü agua ú~ lueomolh'a~;. · · ·
K;sp~

pJ·ujc•cl.ll~

vc•J·tkac~s 1.!

t'Otrlpt)J·-:;:c-hão (],• pr(lj('l'C,:Õcs horizoutae~

~~·c~.:õr·s tr:u6v,~r.-:atf'

n longitudinaos, na esd 1~ 1/:! fll}.
·í.'' 1\s ·plantas de tuuas as proiH·iedadu~ que l'tlr w~e~!::;;:,a
ric• :.tdquirit· por llleio de dc~apropriaçfio.
G." Hr•la(;,ões ;.;,•parada:-; tlas pontes, Yiaducto::;, pontilhõe:i
e b'JeirO~\ 1:om as pl.'incipaes tlinH·n~õc ..;, vosir.ão na linha,
::y::.tema de ron:;;tnH'c,:ão " quantidade rh.~ obras.
li.'' Tahella de \ olumc~ 1lc tcrTaph•nagem, com índica~ão
da ela'Jsi l'ica(;l1o Jli'IJ\·ay.•J I' I ;,utdJ•-'m a da::; dü;taneias médias
dos 1.1·an~portc~..:.
í ." Tabella dos aliühamentos e dos seus descnvolvimentu~. r:1io~ <las eurva:-:;. incliHal_:fic• n txl.f•nsãn das declividades.
8.° Cad~rnctas authenticas da;;: notas das operações toP•\RT::trhir>a'~. geodP':ien-.:: ~ a:.,lronomir~a;.; feitas no terreno.
!-1. ~: •. ·•nwntn da Ül'SJH}Za total d(l ~:-~.~tall•~ll'cirnento da csfr;tda. di,·idu.Jo n'•·" ~r·;;nint.r~s eapifniP.s:
I. !·:~tudo:-; ddiniti\"l.::i c l"e[lçG•• •la. linha,
Jl. ~lovimenlo de t.erras.
l 11. Obra~ dt· artes eorrcule~.
f\ . OIJI'a~ dt~ ar! c t·~ppeiaP~.
\'. Snpf•rsln.ll'lUl'a das pontes.
\'{. Yia. perm:mPnfe.
Vfl. f·~sU:t\,~Ões. Pdil'iei!IS. 11ffit·iua:c. (}t~fJ(l;<i!JJ:'i c abrigos tk
rual'lduas e carros.
VJJT. \l:t((•J•i<ll rodanL•!. ntCJJCiouandO-SI~ ~specificaàaJJWIII." o ttliiJH'I'O
rh' lc_H'Otnl)l iyag e Ynh iculos de t.odns 39
l'

de•

c.: ~I) a

rla~sPs.

l X.

Tr'lcgl'aplt'' PlN·.Lrico.

X. CPecas.
Xl. ;\.dmini:-::!.t·aeiin,

rlirPe,~i:tu

,.

~~nn•hll't:ft<•

"'l'i

trabalho~

1h~

•·on:'ll'twdío.
10. Hr·lal.nrio '.!.·r·ral r IIH~mnl·in rir•...:rt·ípti\':t. não sómcntt:'
rlnr.: frrn•nus ai l'a\'Ps:-;:ldos pd0 f r<.wadn da r'-'f.raua, nws tamill'lll dn ~nna mai;.; rlil'eelamrnf1• ini~>I'I's~ada.
~''si P 1'•·lalni'Ít• ,, nwm.cn·ia
df'.;;r•ri pt ivn
~r>rãn
PXJHJsfo~.
rom a. ptt,..;:;i\· .. t •·sal'l idãn. :1 "·"' atisl.if'n. da pupnlaçiin (' da .prr.•ducçiio~ o trafp~·o pt·ovnyrl ria pstracla. o estado~ a natureza r
a fert.ilidadf' do t(>rrono. sna aptidão pn.ra as rliYcrsas culturas,

a:-; riqurza;::

miw·~·~ws

0 !Joregtaes. os tr.TJ'enn:s devolutas. ·a
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possibilidade o convei1icncia do estabelecimf'nlo de nueleo3
cnlnniae:-;, eanliuhos COlJVPrgr·ntcs á estrada de ferro, ou os
que 't·uuviel' eouí'{rnir·, e ns poutns mais ~~ouYcnicntes para es-

tações.
J)o!-5 ~~sf.udos dofjnitivos, apr·esrntadm; em qnaf.ro vias. se ...
rfio t'f'rtlf'Uicias ~. CtmJpan!Jia duas Yins. dopuis de u"frieiahuenf,. ruJH·icacla::; pela autoridadt~ eumpdcn{e.
XXV
l1 1'fll'l\t'al'--;{'-lm dar

;i.;

f'Uf'\a:-: n

lllHÍtJJ' T'aio

possh·rl. O

r·a1n minit11o SI'J'(t d1• I :;n mc!rns, ut:h; oxccpl'ionalmentn será
Jlt'1'1tl-it.füln o !'lllpr·,·;m th• raios IW'IIIJl'CS. As curvas rJirigirlas
(•rn :"l~nfidos ,·onfrnt·itls "''\f't'fi.,, ser sepal'adas por·-únia-f.an;.;,•rdl~ do .r,n nwfros, pt•J,, IIH~nu~ •
.\ dr·l'lh idadr~ rnaxir11a será do :! 'i~. IJUe 1:;1í sr·r·;í altingidl\
f'lll l'ttsns I'Xei'Jll'iuna,...;. As rampa;-;. t•utdra-J·ampa~ f~ pafarnnJ'es ~~·,·iin lig-ados por cunas Ycdic:'I''S de raios c de:;emolviJIII'trfo ('IIIIH'IIÍI•nff'~.

Tt~da rampa ~f'~llida t!P eonl.ra-rampa sor·á. s•~parada d~sfu.
pn:· /llln pa!ar1t<H' 1h• t no mef.,.ns prln menos; nos turmeis e
nas ~~111'\HS .de ~wqueun l'aio evifnr-se-!Jão, o ;mais !JII'-ii'ivd, aíol

fol'f r~ df'cl iYidad0s.
Snllf'n a::; s-r·arules pnuT1.•t; e Yiadul'Lns,

}H~lll

t'OI1l0 na~ en-

l.!'aila:.; dP~Ias ohl':t.'-:, pt·rw.tn·ar'-Hl'-hn. não crnpr(~gat· t•.uJ·vas do
Jlt~fJtii'Jlll raio llf'llt fortes dPelividadcs, afim de evitar-se a pro-

úucr;fío ele vihra1;ocs uocints.

XX\'I
o r·~Lrada :-·t·J·:i ele via singf'la, ma~ f.,..r~ nfl desvio~ P
llh:i~ Hli:\ÍfiUL'I!S CJUt' foJ'f_lJJl IIC'I'(':-'t'al'ÍOS para O lllOYÍlllCilÍ.O
ti't'IIS .

.\ di.;larwia nntt·e as

m"trn.

fan·<~

do (lt'l'fil
du ( :o,- .. I'IHJ.

"\..; flilll('f)Sfi:•S
Jll'~l\':t(Ítt

lídos

internas dos lrillws seni do· un1

f!'aiiS\'l'l':;;tl

Sf'I':Íil

~tlji'Ífas :Í

an-

As \allt·fa~ ion~ifuditJ~lr'i h•t'fío ;.t-: dintensúes ~~ dr·clivc
Jlt•ecs:-:arius pal'a daÍ· pr·ontpfn f'Sf'.ltanwut_o ;'ts aguas.
;\ i nf'l ina!':ío tln'i f alllllt·~ dos e1í!'l "~ o atf't'I'OS sorti fi~.::tda 1'111 \·i~fa··,h :tll.ul':t dellr6 c tWIUI'•~:r,~ do lerreno.
'l'ttda a Ii11kt ~~erú CCl'('.ada .
.\.\\'I r
dt~ f"SI1·ado infr1 1'ÍIII'. dPVP-inf·"'\·nlln liYrc~ nmrr:t llll'nor dP Jn1.GO de cada
lado dos frilll0:.;.
Alh11 dis!io lt.l \ r•r·:í. d·· d isf allf' ia 1'111 d isf anda. no in f "t'it~r

N11:-: l!!nnr·ís, eomo nas ponf,,r.;

r{t ·lta\'f'l'

d11'~

tllll

ftllliii'Í~.

l!Ít'llll.';

d1~ :1hri~o.

,\:~

alH•J'f lll':l'i dos por:o" dP t'UIISI l'llf~t.;i'io f' \·pJll.iltlf;iio elo::;
lunJwi~ sel'fío ~tl:tt'Jif'eidas dr• Ulll IHH'i.lfJPifo de alnmaria "''
dou<.; tllf'''''h ch• allttrn e não poderfío ser foitas uas via~ de
euiiJlllllllÍ!'UI~ão exisfcnlc~.

Leis de 1922- Vul. li!
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A c~mpanhia construir·á todos :Js rdifiüins c dcpendcncias
que c trafiego se cfl'cel.uc rcgu~armcntc o
se in perigo pai-'a a segm·ança 11Ubl i1~a.
As c~l::wõPs eontcrão sala eTc e~~pPra. }Jilhctcria, accommodações pat::t o agenlt', artmF.rtts para mercadorias, caixa
de agua, lalrina, tuiel.orio, nuupas do earrt'gatncnto e embarque de animae::;, balan~,:as, relogios, lantpcõcs, desvios, ct'uzamcntos, chaYcs, signacs e ~~crnas.
As cslaeões P paradas terão tllollilia. aprovriada.
:()::; rr:li fi cios das csLar:ii~s ·P parada::; terão, ao lado da.
linha, uma plalat'orllta colwl'l.a p:u·a uutllat·.ctuc c dcscmbar'flue dos passageiros.
As esta<:.ões e paradas terão dilllcnsõcs de aceôrJo com
a sua importaneia. O Governo poderá exigit· que a companhia
rfa(;a nas eslaçõr·~ o paradas os <wgnwnl.os reelamados pelas
ncecs:;idadcs ela lavuura, eomtnercio e indu:-:;tria.

necessanas para

X.~\71X

O l.t·ent r·orlantc eontpôr-sr-lta de lot~otnol.iva.o:;, alimerlf.adores (tondcrs). rln carros de 1" c :!-n dassns para. passageiros,
de carros cspeciacs para o serviço do r·urrciu, vagões-mercadorias, inclusivP os de gado, lastro, freio c, finalmente, ·<1n

earros para conduer:ão de fen'o, madl'ira, de., indicados no
orçamento approvado.
Todo o ntalnial su·:'i eon~lt·nido cn11t n:-; tnclltoramenlos
e COill!lHHiidados fJtte o progr·nsso IJouvet· introduzido no snrvir,o d<~ transpor! m; por estradas de ferro c segundo o t.ypo
ttuc fôt· ndoptado de <v~eôrdn r~on1 o noverno.
O Governo pnder;·l prnlti.hir n '~"qm~~o do material ~JUO
não pre<~nclm rslas eondiçõPs.
Acompanhia dcvcr:á fornecer n f rem rorlantc ipToporcionalmcnf P :í exlensão d1~ cada mna da~ src(:ões ern que se dividir a estrada t\ qHr, n juizo dn c:m·t~rno. flcve ser aberta
ao transito pnhhco', c, si nestas s-cc<;õcs o trafego exigir, a
juizo fiseal JlOl' }lartc do C3o\'f'I'nn, lll:iiot· nuniPro de locomo. t.ivas, ~~urros de passa;.:Piros n \'ii/-!ÕP.-.;, do qne proporeinnalmenle a e lias caibam. a eornpanll ia s1mi obrigada, dmttro de
.seis Inrzrs, depois do rceonhceirla aquclla necessidade por
.parte do Governo c della scientc, a augmentar o numer'o do
loconwtivas, careos de passageiros, vagões b mais material
exigido, comlantn .que tal augmPntn fiqun dentro dos limites estabelecidos no primeiro período desl.a clausula.
A eonnmnltia inrorrnrá na ltmlla dn 2:000$ a G:OOO$
por mcz dn rlemot'a, alt'>m dos seis ntczrs q1w lhes são concc~lidos para o augntPnto dn trclll rndan!n acima referido.
,
1~~ si, passados sris llH'ZL'S Jnai.c..;, ai~~~~~ do fixado para o allgmmltn, csfn nfí.o f.ivPI' sido f'rifo, o (~ovcrno fornecerá o dito
augmenfo elo material vor ronla da companhia.

XXX
A enrnpanhia cntr,3gar:i ao

Governo, srrn

indcmnização

,alguma, logo que inaugurar o trafego de cada secção das cs-
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tradas, uma das linhas telegraphicas que é obrigada a construir em toda a extensão da estrada, responsabilizando-se
ella pela guarda dos fios, postes e apparelhos elcctricos pertencentes aó mesmo Governo.

XXXI
:F~'

livre ao Governo, em todo o tempo, mandar engenheiros de Rua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos
da construcção, afim de examinar si são executados com profi.cicncia, methodo c precisa actividadc.

XXX TI
Si, durante a execução ou ainda depois da f.ermínação
dos trabalhos, se verifie.ar CIUC qualquer obra não foi executada conforme as regras de arte. o Governo poderá exigir
da. companhia a sua demolição ou reconstruc·ção total ou parela!, ou fazcl-a por administra;~ão, ú custa da mesma éomranhia.

XXXIII
Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia
entregará ao noverno uma planta cadastral de toda a estrada,
b(m como uma relação das estações c obras de arte, c um
Quadro demonstrativo do custo da mesma estrada.

XXXIV
Jj'icarú a coJJcessiouaria consf.if.uida em nwra ú1so .iutc, e
pot· isso, ao pag::unento do juro de 9 ~lo ao anno. si não
r.agar, dentro elos primeiros dez dias de eada. semestre. as f}uotas
de fiscalização, de que lrafa a clausula 12a. ou si não pagar
dentro do mesmo vrazo àc der. dias, a ·Partir do recebimento
da guia competente, as multas que ll10 forem imnostas, de
gccôrdo com o contracto.
C' brigada,

XXXV
A eunccssional'ia ok·iga-se:
1. o A exhihir á fii'('.alizar,ão, sr1nrn'e qnc fôr preciso, a
juizo desta, os livros do escripfa c todos os pormenores do
movimento financeiro da m;f,rada.
2. 0 A prestar fodns as informatÇõcs e esdarccimentos,
i~;clusive os elementos estatísticos. que sobre o trafego e, em
geral, sobre qualquer serviço da estrada, forem roclamados
pela fiscalização ordinaria ou cxtraordinaria. 'POr parte do
Covcrno.
·
3. o A entregar aftS o fim do 1 o f.rimesf.rc de eada anno
um rclatorio do anuo anterior·. aeomnanhado da estatística
cJr. todos os dermrt.anH:>nt.os de servieo, seg-undo m; fJtwstionar'os c outras formulas da llnspcctoria Federal das Estradas.

XXXVI
Pnla inohSI'l'vancia de f}Ualqucr clausula para que o conh acto não tenha comminado pena especial poderá o Governo
impôr á concessionaria multas de 500$ até 10:000$ c do dobro
r.as rcincidcne·ias.
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!X:XXVII
~\. renda bruta da rstrada e a (':-Jtlf';io de ono trata a clausula 13a, reRpondmn ptdo 1Hlganwnfo da::; coutt'ibuit:õcs e
mult.as estipuladas no t'·Onf ral·to.
Nn r~.~o dt~ afrazn. :1 t·nln·a111:a da:-; ronlt·iltnit;õrs P das
t·,ulfas scd. t't~ila rxdtt~·il\llltl!'rtf,~ 11n;:; lt•t·nws do arl. 5:.!. lnltras lJ e c, parle \',do dccrdu tt. :l.m)í. rle r, de novcmlll'O de

18PS.

\.\.\v 111
A Cotnpanhia l\1oM.vaua dt~ I•:slrada:~ dn Ff'rt·u r NaYegadi.o
r.fío poderú fraw:lfurir u conlracl o C'Ulll Pll,',via autorizarão do

Gon•1·no.
1.\.\.\.IX
!\11 •'a'-u d!' dt·~;wrt'll·do t•nft•t• n tltl\('1'1111 na cont~l·ssinnaeia,
a t't'S'Jwifn da in!PIIi~Pllt~ta do ~~otdl·:wfl!, set·;lo nnJtW.ado:s tluus
<lrbitrm\ pat·a deeidü·t~llt na ~~·"IWt~it·. H;tvt•ndtl divel'gnnria.
nnlt·u P]l,~s. ;1. dllvid;.~ Ht!rá sulmtdlid;.~ a tllll ft~JTtiru arbitrotil':-iL'lUpatador.

XL
A <·s!.t·ada, ('OJL::-;tilu ida tla 1in1ta (• d!l ramal de:-;eriptos 11a
da11:-:ula I"(' dn:.~ qut) a ctHttp:tnltia
fol'lnidad" .da nt:•sJtla clnusula. :·uut
.rltnt~iuo..:, nppm·plhagem d1• rptali}LII'I'
tnrial dP lt·ansporl e I' LI·aet:.fi". bem

\it•t· a ''"nsl.t·uir. lia ~~un ..
!.(lrln:-: o,.; ~~difit•io0, •lepcul''iJli'<'·Íl'. indw.;iw~ o Itiat'PJJIO 11'-í arLi·gos de allllu~·
xarifado prcei:-;os para dil'fet·eitL~~::: mi:;tcrts do tl'ai'Pgli e ·~ut·~
rr.spundcn!cs ás Itcecssida<lrs do 11111 ll'imeslre, pelo Iltenu::;,
d1•.verão :~et• rntregufls ao GnYei'l\11 :-:elll indenmização algu-

ma, fimlo u l)J'UZO

da r,oncesSii!J.
1099, salvu a exctJH.:ãu eonstanly

~-H
~ -~ .. da

em
tl1)

ue

dezembro dB
clausula 13".

XLT
:í dl't·l:ll':tl' n t'ltll{t·:u·lt~ t•adtw.o, Sl~l'll di•~
vm· IH'ttllllllla indt•tmtizat;fío :'i. <'.lltll'Cssiunal'ia, n l'e·s.cindil-o t.la
O 1 :o\ 1'1'1111

pt~df'l

plCllil dirPifo, indt'J)f'!ltlt~tdtl d:• inff'I'Jlt'llat.:.iio ou <WGflo judicial,
alónt do •~uso d1• quf' lntli! a c·,l:tU!-'U!a ~eguinLe, n. es!l'at.la,
1111 {otln ott t•m pat'f.p·, d1~i.xar dt~ .sct· Lntl't•gacla !)IIL'
mai~
de
quiuw diHs, :-;aiYil caso:~ df' f11,q;a 111UÍIII', enii't' us .quae,; se
eoillJIJTiu·ndent a;-; part•tlf'~ de IIJWI'at·iu~. ou si nfín fot·em p::l··
gas a:-: q11olas dn fi~walizat.:fío di'Hir·~~ tlt•. seis lllczc"s depois de
expi1·utl'' " pntzu J'ixarlo na elan~ula :H" t', bem as~:~irn, si não
Jo1· r<·eornposta a can6ín. no l'a~,,~ dt• fit·ar a 111esma desfalcada
~i,

pelo l'PJH't's,enl aufc do

deixe de'

n~,;ulllet·

Govcl'nu' e ou f rot-5 velo ela eoruccssionaria

a tclllpo.

L\.!,ll
SP!ilj)l'l' qUI' n c:o\"1'1'1)11 l'llf.cndl'l', lllattdar~í. fiXll'allrdina ..
1·i:uur·nfJ'. i n:".JII'('t'Ít.IJJ:rt· " ,.,, :td11 das I i rtlt:l~~. stias dcpcnd('lleJa8
~~ n

lllil(<'t'ial rodallfe.
() ri'.'Jll't1Sf'llfanLP dn f:llV('J'lliJ :-:tH';Í HCLIII1JHUilJadU pelo da
eun~essiqnaria e amlwi;; t.1SCulllerão, dcs1Ju logn, um desempa~,

tador, dceidimlo por surlu cutrc os dous uumes indicados, um·

Af:TO~
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pelo .repfr,~enUtnfo do novf'rno o nnf.rn J)(l:]o da ~nn~'f'R~ionaria.
<·a c.; o n[io t'hegumn a :.u~c,)rdo.
Dn:-;ta insprceãn hn:n-sn-ha nm tnrmo no qual S~' r,nn:::ignf'm os :.;r•t'Yi<:n.s prPPisos pat·a a hon. I'IJ!lSI'I'Yat;:ío da es1-rada f'. l'f"gularirladr dn f,r·afngo. hrnt l'illlll) 11'-: pr·azo~ f'lll q11e
l:H·~ .-:,•rvi('o~ dr\':llll Sf'f' l'I':Jiizados.
A I'O!l1JJ:tllltia l'ic:t nbrigadn a d:lt' rnmprimrnl.,, ao que
lltn !'o r· drf Pl'nl inndll lW-;Lt• termo c 110~;; prazos est::llw!Pdrlos •.
Nãu o fnzrnd(), :-:rr':Í lllllltndn. f" nnvns pr:lí~os Sf'riio llt:ttt~ados
lH~In Gm·f'rnn: a fnHa do r.umprirwmlo. dPnlrn dr".:tr>:.: 11ovns
prazos, ::;Pr:í. pnnida enm a rn~:wisfín do ,·.onlraf't,,,
1)1'1'\'i-:fas fli'Ja f'lilliSttJn :tnfPrinr.

n:1·~

l'ilfldi-

t'i1P.'~

XLTH

no

A imporlanria rlr I :000$, f'Tl\ apnl ir f':; da .divid:l l)Uhli·
r:1. df'positada no 'f'lrf'snttt'o Nnrion:1l JWla Compnnlt ia 1\IngyaJta dt~

Eslr'adas de Ft•tTo r ~n,·ngar;fto, t•ont.inuut :í 1':1\lt'innada

p:n·a g[wanf ia da !'i f' I PXr't'tH;fio do roPtl'ado.
Hio tlt"~ .l::uwiro, ·Jfl d0 <t~osf,, df' El:!:!. R in.

J. l'i,r·g

do

~ ~v~uoeins Intcrim·r.": n e;·erlüo
rlf' 20:000$, riesfi11orln a m~;rilim· o im]n·e.~srio do fmlntlhn «A IPnt;•ia Hí·asilt>irm". d1> f/lff' (; 111/ffu' u tfl'llrlfll 1\. R.

Ab1'r. on Minisft'I'Ío rln .luslif'f1
f:nmrs de Cnsl1·n

O Prr:::iclpnfp da Hf'l1UhJicn do:; F,:.:;lado~ Unidos dtl nrasil,
mmnrln rla mrl orizn.r~fío ronsl anf f' dn n. I R do nrf. :l" do drrrdn n. 1,.• :->r>G. dr io d() rm'l'Ptltn, rf'snl\'f~ ahrir· no \'TinÍ.~Icrio
da .fu~lica r• !:\'eg·urios Infi'J'illt'l's o rr1'dilo ''(\ :?ll:WlO$. df'slimulo
n nnxiliat' a imprr•ssfío d11 LrahaJIJo A Pntrio Bmsilr•ím. d.~
lfllP ,; :tutor o .!:\'1'1\Pl'al A. n.. Gomes rl~ f:a:-;fro.
H in flp .lanriro. 1D do ngo:::[n dt• I ~l'??. 1 OI" d:l, rnr!rpt·nIIPncia P :11" dr~ HPJHtlllir.a.

.Tnrt.(fl' im f?f'J'J't'Íl'rr f?un•,•s .

.C:.:us:p,.,ndr

JW1' um. dia. n ~sfado rlc sitio JH'm'nrtndo 11f'lo der/f.>fo1
le!fi8loli1•n 11. ,f.[í!j:l. 1{\t• :W de )H7ho rlr' 192:?

n P~'r.sidPnff' da Rt~pnhlie:i dos F.sLado~ Unidos do BrasiL
nffrndflndo n que rh'!vPm rPaliznr-sr no clin :!O dl' agosto rorl'l'nlr. em todo o pniz, a:" 0lr>icões para YirP-Prrsidr>nte da Jle-
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publica, resolve suspender durante. esse dia o estallo de sitio
rprorogado pelo decreto legislativo n. -1. 553, de 29! de julho de
·1922.
Rio de Janeiro. 1.9 de agosto de 1.922, 1.0'1. 0 da Independencia ~ ~no da Republka.
RPlTACIO PESSÔÀ.

Joaquim F'cJ'i'Pira ChavPs.

DFX1Rii3'f,() N. 1;,. G19 --- N.'\n

FOI PTTBLTCADO

Autoriza a runlwaem nn 1Jafz on no ·r-~f1·anaei1Yi de moedas de
aluminio P. cnln·e dos 1 1 afm·r·.~ fh~ $!i00 e 1$, destinadas cí
commemm·a~·tio llll

Cc!lfe·nm·io do Ttu1PJWIIllrnf'ia

O Presidente da Hcpublica do~; Rsi:HiliS Unidos do Brasil,
usando da autorizaçãu constnntP da lf'i n. 4. r:i·Gfi, de 10 de
agosto corrcn Ir. ar!'. 1 Hi,
Deercta:
Art. t,o Fiea o ministro da FazPnth aul.orizado a abrir
o credito de -1.800 :OCJoü·~. para cunltaT' no paiz ou no estrangeiro moedas de alumin io n cnhn'. commemoraLivas do Centenario da Indrpcndrneia. eom valor, prso c modulas seguintes:
Valor - Peso em grammas - 1\Jorlulos r~m milHmctros
$500 . . ............ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
22,5
f$000 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
S
2G,7
Al'f.. 2. As moPdas f Prfín nrna I iga l•inaria romposla
:11 % de cobre c 9 % dn alnminio f~ ~nl'fí.o snrrilllatias.
0

de

Art. ~l. A lnl(~rancia para mai~ mr para menos no poso n
na C.OffiJlOsir,fín da liga dn~sas mnPdas ~rr·i'i, respectivamente,
do 2 o/o c 1 %.
Art. tÍ, Estas moedas Ruhsf.it.nirfío ac:; notas de 1$ e 2$,
quo serão incinoradas, feita a suhs!.ilni..r,ão em prazo razoavcl fixado •pelo Governo'.
Art. :G. 0 Taes mordas não srrfio admiU.idas nrm na receita nem na flCSJlcza das Pst.acõPs :pnhlieas, nem nos pagamentos rnfrc particnlarPs, ,o;alvo o caso flo mnl.uo eonsrnl.inwnf o d~stns. si não aU\ a •Quantia de 20~·0{)0.
Art. G.o Revogam-se as disposir,üe.c; em contrario.
Hio d-o .Taneir·o, f!) dA agnsln dP Hl~~' 101° da Tndepcnrlrneia e :H o da Repnbl iea.
0

0

F.Pl'I'Ar:IO

JJmne1·o

PESSÔA,

Haplista.'
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DE·CRE'DO N. 115:621- DE 21

DF. AGOSTO DE

1022

Approva novas bases de tarifas, classificação geml de mercadorias e ?'egulam ento de transportes e telegraphos para
'IJigorarent, a titulo provism·io, nas Unhas (ederacs e (lum.incw:cs da· ?'éde (l'l'J'n-vim·í'a tlt' Tlw .fjopoldilw Ilnilwll1f
f:ompany, Linlitcrl.
O Prcsidrntc da ncpnhlir,a dos J~slados Unidos do Brasil,
nU.cndendo ao que propoz n Inspectoria Federal das Estradas
n tendo mn vic;:ta o aecôr-do por esta celebrado com o Governo
do Eslndo do Hio ~~~~ .lamdro n Tlw Leopoldina Haihvay Comp:my, Limitcd, para atlopl;fio de medidas ]JI'Ovisorias, Hrcessarias e nrgt•nLPs, para miiJorar, cnt enrlo prazo, a erisc de
transportes sentida 11a." Iin h as de concnssão federal c do referido Estndu, da rt~~~~~ ft•tTo-\"i:.u·ia dnqtlPlla c~nmpa11hia. dcrr·l'la:
Artigo un in o. Ficam apJH'OYndns, para vigorarem a titulo
provisorio. nas linltas federaes e fluminensc!ll da rêdc ferroYi:n·ia de 'flt1~ LPopuldina Hailway Company, Lirnited, u::; novas bases dn tat·i l'as, a classific~at;ão geral de mercadorias c o
rrgulament.o de transpot'trs e tnlrgraphos que com eRLc baixam, rul•riearlos prlo dit'Pdor· geral de ]1~xpncliPnle da Scercf:u·ia th~ J~stado da Vin~~fio e Obras Publicas.
Rio de .Taneirn. 21 dr. ngusto de 1 9~:2, 101 o da Indcvcnrlenria c :.n.o da Hepublicn.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

Regulamento de transportes e do telegrapho para as linl1as
federaes e fluminenses de The Leopoldina llailway Company, Limited, a que se refere o decreto n. 15.621, desta
data.

DO TRANSPORTE EM GERAI~

O transporte pela estrada far-se-ha mediante bilhete ou
nota de despacho, cmitJiclos pela estrada, de accôrdo com as
cnndiçõrs regulamentnrcs, classificação c tarifas.
O hillwf c mlf.oeiza o l.ransporLc de viajantes c a nota de
despacho o dn tudo mais. constitn indo. 11m o nutro, documentos
do rontracto entro os sPus possuidot'es c a estrada, vara o~
fins do transporto.
Ambos variarão df' fôrma P de f.ypo, S('gundo sna :Jpplica..
c;:ão P as ronveniPJteia~ ela fiRcalhmção.
Os transnnrt.Ps por ronta dos Governos fNlrrnl e estadmtr>s ficarfin- sujPit.ns :ís eondit;õPs elos rf'~pnct,ivos !'ontJ'actos.,
Os sPrYit·os :H·eP.'~soi·ios,
auxilinrr>s nn stlppli'mPntares,
tacs como: '
Emprego rsprcial do pessoal ou do material da estrada,
~lo eáPs ou pontr> marítima, dos guindastes, o sr>guro, estadia,

184

AC:TOR

no .ponr.n

F.~F.f!TT'I'l\'0

armazPnagrm, pf.r,., srrfío indrtnnizadn-;

rnnf'nrnH~

as

fnxn~

nrres-

sorias f'RtabPlPcidas.
l-iPl'Yiços dr• r·rePhinwnfn r PJ!Irrga Pl11 rscripforins commPrciaP.!'l nn f'm domicilio. qnando a pstJ·ada Pslahf'IPcrr, dns
nh,iPclos dn fram~p(wfr. sf'riio PXPeuladn-: lH'Ia prnpria Pstradn.
011 pnr t.errPiros. 1'11111 n~ lfllflt''> a lllPsma .. ~r 1·ada ronlt'aPtnl-ns,
t• ~pr·ão t•obr·ados sr•:utndo o.-: pr<'t.~n,.; d11 lalwlla-: ~'"JWt'ÍUf's, fJllf'
~P t.or·nal'ão l'flJJIIPc·idas do Jlllhlir•o.
A r<'spnnsahil itlndr~ da nsl J'atla IH' lo f r:Hl:;;pMf I' nãn sofl'rr•r:i
l'('SfJ•in!'líi'S Il0:-1 !'USOS flp Sf'giii'OS.
E1n ou f I'ns sr'r:í. rngnliuln pc·las l'ondiç-iírs dos rrsprrf iw1s
rllntt~tf'fns P, na falfa dPsl.r\s. pelns rsprrifirndn~ nns JH'PSPniP,q
l'l'gUifllllf'llf.nl'I'S.
HavPrHlrf duyida.s. diYrJ·gnnPifl.<.:; otJ impngnarfío. ee l'NWlvPrão por arcr)rfin. por jnizn :u·hifral rias pal'fes infrrr,ssadns
tlll, na impossihilirlar!n dr'Sfí', pnt· dreisiin .inflil'ial.
As JH'Íru·ipaPs dispn~i~·õr•s rr•gttl:tn!l~nf:tl'f's P nR :tli.Prnr.:iH's
uos hoi':tl'io~ rr~fl't'r·nf ''s aos ~Prvi1.:":~ r! I' I ransporl.n pela rstrada. qun inlrt'f'$SUI'Pill ao J)llhlirr1. sr• Jarfío conhncidas pot•
um dos jnrna·Ps de maior rit•cttlrt('.fio n l.arnhr'tn rrsnmidamenlo pnl' imprrs.sns aYulsns. qtH' ·sP. affixarão nas rsLacões.
Além .Oü;to. torlos os ro•wlnrl'l~imrll f n~; rt'fPrf'lltPs a csRr.s sr.rviç.os srrão prestados prlo·~, agPnt r c. da esfl·ada ·a quem s·e

f'OI!tfjei}rc;

pedir.
II
TRANflPflfiTE DR Yl U

·\NTF.~

Tm·ifn.r;: ns. 1 c 2

At'L 1. O~ billwlf's qtw autorizam o f.rnnsportr do viaJantes enmprl"hPndom as flCglJinl.r":; P~pC'rÍi'S:
0

llifhcfP.'i SÍnl)l[CR, l1ifhrtf's

dt•.

f/.'lgT(ln.UfUI'rl

f'

paSSPS

Sfw lodos imprc.~Ros in(lir~anclo n~ r~tnçõl"s rlf' prorrrlflnf'ia f' drsti'.no, r·laSRf'. nttmf'ro n da.l n.
Art. 2. Os hilltf'tcs simplt~s dão dirrifo aos logarP.~ dn~
J'tl;~lpr.c.tiYas classr3 no.<~ t.I'Pns das lin!Jns rorrc.spondPnfN; qnn
no dia· da vPnrla dos mPsmos ltilhPfrs fnrPm af,~ :í.s PHfaçilPR
dn!'-1 d~stino~ llf'lJPS indiPUJOOS.
Art.. ~.l. Os 1Jilhetf's dP assignat1aa SPriio rnpr('srntados
por carfõf\s validos por um mcz nu mais. ro'nrforme for oPtArminado pf\la P.sfrada, n darão dirPit.o a nma viagf'm (lJll eafla
eentirlo, diariamPnf.f'!, onfrA rlf'f('rtninarlas f~staçõeR.
ParaRJ'apho uniro. Os hilhPff's dP. nssignnf.nrn sfín nnmi:na-r-~ f' in transferi v~ i~.
Art.. 4. Pnssrs Os pnssr;;;; ronsf.if.llf'm hilhefos osp(lr.ial's, rln JR on 2" rlnss·f'. ronr.f'd idos n drfPJ'minadas pnsso'as
Pm !=H'n1i<;o da r~l.rada on f'lll srn·it:n pnhlied por conta das
re,'!l}('eth·as rópartiçÕt\~ e são validos sónwnlt' no .rJ ia nf'llr~
indic-ado n .para os trf'ns a qun RC rPferirmn.
Paragrapho uniro. Os passPs rm sPrviço publico só
pódt'm. ser requisitados pDr funcrionarioR dt'\'idamente auto0

0

0
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rizado:-:~, Rt:'l'Yindo n·s rr.qnisicõPs,
a~ r·onta~

·Pom rPciho. J):ll'a insLruiJ'Pm
qne a Pslrada f.Prií do apT'esenkn· para a t•nlJrança

das -re::;rwcf ivaq pa~sn.~·,.ns. Os fJ::lssns \'4fí.o nominat•s f' i nfransfPriYl'i:-: I~ Sl't piÍdr>m SI'!' llfjJjzn.fln~ ll:JS f']~SSI'S 111'111•-; ÍtJflieatJa~.

Art. r;.o Jl1'cçus rins lJilhrlrs - Os prr1:ns do;-; ldlltrfrs siio
rngnlados pnlr~s taxas das tnrif:Js ·I P :!. r~ddieinnn.wln-sP
a
Pssa.-; f nxns n impnst.n (ln f rum:; i to cobrado IH'ln Go\ Pl'llfl Fcdf'J'n.l P, no Esf.arln' rJp, :\linns, n impnstn minf'iro.
Parngrapho nnif'o. ;\ impnrt.ant·ia 1lns passes cnrH·rclidos
n fmwrionarins pnhlkns ,·. rPg·ulnrla pPlns r·,nrtr·af'f(ls ~'lllr" o
I :o,·,•rrw· " a psf r·ada.
A1·L li." Pnsslf(trns t/1' 'irln c vnlfn -- TTnvPrú llilhP! P"S rlP ida
e ynlfa. rom ahaf.irrH•ntn rl•• ~·n tft· snlll'f' n tlohrtJ dP nnm pasr::Tgpm simplr-s .

•\1·1.. 7." (,'rlf}JO flt• 1 1 irt..fontrs -~ E' ennPPdidt~ n nllatinwntn
riP ~?fí % 11a~ passagPns singrln.R 1l'f' I" r·.lassr· t\ no::; dt•spaclHi<;;
das l'PS'pPrf.i\'a:; hr~g-agPnR aos grnpn.c.: .rJp 1 n 011 mais pnssoas
\·iajando jmllas. cunro ~t~ st:'gllP: as sodNladn~ \'ia,iand1t incorporadas. alnmnos dP I'Sf.rrllf'lf'eimPnfos df\ inslruc(:rto· via,iandn com sPns profrssores. companhias lhr.atnws, l'.il!'os, r.tc ..

Arl. 8. Possrtqe/ls lf,~ m.f1Wtes - As erian('as :1t1~ :1 annos
conduzidas an t•rdto fprfin passagem gTafnita~ As dP maior
idade nft> 1'! annos pagal'fín llleia passagrm, eomlanfo qnn dnas
da mr-sma famil ia on dn famllias rJi.ffPrrnt I'S possam se
nrrrmJilll-dnr Pm 11111 ~~(,Ioga!'. c.:alvo si uma df'lla~ p:1.g·ar ~
pa~sagPm inf.l'ira.
Art.. 9 . " rf'nrla ,,. 11i7hrfe.cl ~ A V'f'nrla flp l·ilhPtr~ rnmera
:w minufns P rf'ssa r; minufns antr-~ da hora marcr~rl:l para
a parf.irln rlc. frrm .
.Art.. 1O. Rt>quisiçô('.~ dr• pass('."' - As rflquisjr,õrs rlfl passPs -em srryiço publiro dPvrm Rrr a.prc;;;pnf..adns :1fr~ 20 minnlos ~mfcs da lrnra fixada .para a parl.ida do trem Pm qun
os l'f'f(ll isil.anf f'S rlPsr•.iarrm seg-uir.
A J't. 1l. Os hilhPI Ps P pnssPs rlr.v"f'rn srr aprr.sPntarlns na
rnfrada para, a plat.afnrma dnf' N!l a~õr-R n rnnsPrvndns pn1·a
~PrPm PnfrPgliPS on P'\hihitlds sf'l1lJWP rp10 n cxig-irPm o:-; f'lliJll'I'Rado~ da Pslrada.
o\l'f. 1:?. l•:ntnulo nag }Jlalnfm•m([s -- 81í ,~ Pf"'J'JYJifl.irla :t
0

f'lll rada 1tn" plaf.a fnPmRc.: e ('.alTOs :'ís prssoas mnnidas r!P hi1111·! f'S.
\
Arf. 1:1. Pollo ou J•r•r·uso dr 1Ji/llf'fes ---O \'i:-t.ianll' II!H~ rcru'mr-."'n a rx·hihir o hilht·lf•, nn CJll<' f,)r rnrnn1rado Sl'l!l hilltf'IP, não areusn.mln r•sta. falia antr~s de ll!e .Sf'J' P:Xigido, on
não f'trlrr~.gal-o Jind:t a viagellJ. pn.gnd n l'P~P''rlivo Jll'l'<:n augmPnfndo do 50 %. a rontm· do pnnt.o ini('ial da parlida do
f I'Pill, si niln pudPt' pl'nvar ''111 qnf' Psln<~fiu o f.mnou; no easo
l.'ordrario pag·ad o })l'f't_:n dn viagpm c·ont f) liW~Il!O mtgmPnlo, a
r·orrfar •IPssa c·-;f.a1:fío.
Art.. 11. Billll'tr. pt')'('U/JJfo - - O vin.ianf.('- qtH' apr·P~PnLal'
hilhPff' não f•.arimhadn o11 indicando nn t':u·imho dia diff,•rt•nlr
pa)!·:ll'tt n prPço tlf' stta. viagr•m [anrhrlll aug-nlf•.nlrtdo dt• !íO ~~.
·\rf .. l:í. O YiajaniP que pagar a '-'tl:l passagr·m c·om o au~;mento dt• IJIH' f!'a!am ns arts. ·1:1 0 l·'i rPePbPr:'í. dn enmludor·
do tretH ou do" ::tgPnlr'...; dns r•stn.cõeq doeumentu curnrn·nbn-

t i \'0.
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i6. São peremptos:
1o, os bilhetes e passes que excederem dos prazos;

.

2°, os bilhetes i1Teaulnres (fóra das .condiçõ•es regulam·en-

tares);

31). os não cm'i'mbarlos on aproveitados para novo carimbo;
1°, os arrecadados em viaae1n que não forem picados.
Os empregados da estrada são os I 1CSponsaveis pela emissão ou entrega nas cst.nçõcs c arccitação de bilhetes em tae~.
condições; indrmnisarilo a estrada dos prcjuims corrcspondcnfp~ c ficariin ~njrito.~ n ontras prna~ qtw caibam no c~s?.
Art. 17. R;rccsso de tmjccto ou dr? classe -- O VIaJante
que Pxct'dPr o trajceto a 1(}UP ti ver direito pagtn'ú a viagern
adclicional, comprando novo bilhel c nn. ·rsl.a~;üu terminal do
ppJ·cur·so indicado no lJilhcte, Oll, na fal!.a de tempo, entre;,!'ando a 1qua:nt.ia no conrluctor do !rmn.
O que rsl.ivcr em classe snpm·iot· ú intlicn{la .em S·eu bilhf'te pagará o pl'cço tle 11ma paf'.sag-mn rlc :l" class1~ cntl"<} a~
csfuçõcs indicadas no hiHwl.c que apresnn!ar.
:Em ambos os casos uar-so-ha ao vin}ant.n doeumento eomprfllbnJ.ivo do pngamenf n, para sua rcsaJva.
Art. 18. Mudança de carro nu. dr> classe - ' tO viajantn
que .quizPr passar do urn carro ordinm'io para C(Hllpartimento
rcscnaclo, ou mudat· de ~" classn para 1", podr.l'tl faze l-o pa{!lando a uifferença eoncsporulen Lc dn JH'(\'O, a partir da esta«;: fio em que mudai'' de logar ou clnssr.
Art. Hl. 1Vullidadc de bilhete -- O viajnnlc que fiear ern
qualquer ponto arquem do designado om seu hilhRte deve entregar e·sfc ao agente da ·estação c pcnle o direito ao resto
da viagmrl, que só p6dc effoctnar comprando novo bilhete.

Ar L 20. E'

eX]J1'('Sso.mcntc PJ'nhiln'do a qnalqum· via.iante:
1°, ?Jiajar e1n classe su.prrior á 1QUe tlPsignar o sou bilhctr,
salvo pagando a diffcrenr:a de passngnm:
·~o. 1mssar de um a outro rm·1·o estando o trem em movimonto;
·
I a",
via.far nos 1'(11'011das ·tlos (~fllTOS 0\1 debruçar-se par:\
fóJ"U;
ttn, 'IJia.iar nás carros dr> ,p élassc rslan1lo <lcscal(:o on apen.a~ rlr. chinr.lloR on tamanco~;
r.•>, entrar ou sa.hi1· dn.ç em'r'os P.'\Lan1l1l o trem em movi-

mento;

6°, puxar a co1·da de sirma.l collorada no interior dos car-

ros IQUanrlo não houvrr ncr.idontc grave qnc exija a parada do
trem na linha;
7°. sahi1· em qualqne.r log:u, a nfío ~cr nos pontos ele cstac::io e para a plataforma;
8°, de qu.alqu.('r rnorlo 1"nrom.modm· ao~ demais via.iant.c~:
fl •rntrar no.«: carrri.«:. embora cnm hilhetf'. f'ffi estado U.e
cmhriag-uet. imJecPntNnrnte vr~tidn on levando comsig-o eãlcs
0

,

on f]UalqllP.J' o.h,jPnto qnn nos ontro.'l inconnnodr, matnrias inflammnveis. armas ele fogo on mwr~flnrr ont.raR.
'0 final dr~ta di~pn~i~:.ão nfin <'nmpt'r'l•rnde os agrnf.r·s da
forc:.n pnhlic·a que via.iai·rm em srrvi(:n do Govrrno.
Art. :?1. O via.ianlc qur, infJ'ingindo .qualquer das dispoRições do oartigo nntrcrdcnf.P, depois de ndvrrtido pelos empJ•egndos da estrada, persistir na infrneçfio, será obrigado a
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Jietirar-se da estação ou do carro, restituindo-se-lhe o valor
do bilhete que houver comprado, Bi não tiver começado a
viagem.
§ Lo Si a 1:n(racr;,ío mr commeU.ida durante ·a vmgem, o
via.iante incorrerá na mnlf.a do 20$ a GO$; o no caso de recusar-se a pagai-a ou si, (lopoi.s desta paga, não corrigir-se.
o condnctor do trem o cntrrg:wil ao agont.o da ·rst.açã.o mai~
proxirna par'a rf)tnCtiJel-o :í. autoridade polieial. dt~ c,onformirladc rom o rcgnlamcntn de 26 de al1ril de 1857.
~ 2. o Si o vio_ianfr? não tivrr dinheiro para o pagamento
<la mnlta em qno houver incorrido ou do pr~\n da passagem.
o condurtor poder:'L exigiT· dPllt\ ronw llPnhot, algnm ohjcetn
de vaior, passando o rn1· illn.
'l'lli\NPOfiTF. DE DOF.NTEP.

Art.. 22. Os docnl.cs do f''Tifflrmidaclo rontagrosa on tal.
possa incommorlar os domais viajantes, só podem vh.jar
em compartimento ou carro separado. devendo, além di~so,
'ler ~rnmpanhados- do ;prssoas qnc tlflllcs cn idem, si o seu
flsl.ado assim o exigir ..
§ 1. O prcco do transport~ npsfo rn~o ~erá o duplo dn~
passagens ordinaria~. sendo o minimo igual á metade da lo~
ta~ão completa do comprimento
ou do carro, si este n1o
tivPr mnis de nm cnmpart.imento.
§ 2. o As bagagem1 serfio tax:ula~ ~rp:wadamrntr prlos prP·~os das tarifas respectivas.
§ :1. 0 Os transportes desta esper.ie devem ser commnn!r.adm; eom 2-1 horas de :wfrcrdrncia ao agp,ntn da estaçfio de
partida.
fJUO

0

'I'R.\N~POfiTFl

DF. LOUC:OR

Al't. 2:1. O tran~portc de loucos se fará nos carro~ nrdi
de pa~sn,gflil'ns qnando nestrs rnulnrem viajar.
No caso de loucos furiosos o transporto ,será feito em
cmTos cspcciac~.
Em qnalqtWJ' llos casos os loncos dovmn ser ar.nm11anl!:ldos por pc~soas qtw dellcs cuidem.
§ 1. 0 Quando o transporte for feito em carros flspeciaes
fcr:í IJ abatimento de 50 %.
§ 2. 0 As bagagens serão taxadas separadamente pel:-1~
preços das re~pectivas tarifas.
§ 3. 0 Os transportes desta esper.ie devem ser corr'lmtmi11ados com !H horas de anf.PrriJflnc.ia ao :igr.nt.e da Pstação dP
partidv.
narin~

A,.. f. 24. üs preços do transporf.P dP passageiros Pm trcn11
noctnrnns sPrão os das tarifa~ ns. 1 c 2 n o uso da cama,
fJlW é facultativa, hnporfar{t em dP-speza complementar que
fôr fixada.
·AR bagagens serão des.pachadaf! pelos preços e segundo
as condições respectivas. ·

18~
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t\ ,., . ~r;. Para rPcr·nin. ff>.:;l n ou rPgnsijn pnhlico em lrwn.-1idadP·: srr,-:-ídn~: proln. <'Stl·arla. porlrr·..:sP-lta org:ulilzar trrn~
t•xlr·ao~·d innrio~. dando pa~~:w·r·n1. df' ida t' vnll :1. pPlo~ prr1:oq
(~ ll:J~ corllli,:til'.-:::. r·nnl'rír·nw l't'lr rr••rd,·ido jlf'lrt.
dit'f'r.1oria ~la
l''i I 1"1 ri n.

:\r r. ?ô. Os ]Wdi1ln.c.; dP nluguPl flp, t'.arrns df'Vf'm sPr fPiiniei:ws r dn

f.n-; t'Oln rull.er•fldPrwia dP (lttas lHn'a,.; nm: Pf·d:wtíp..:;
:\'1 IHH':t'-' nas ·dPntai~. prlu mr'nns.

O

:llt~gttl'l

i~

1."

dns e:n·r·os ~~ png-r1 :Hlinnl:Hln.
alngnr um 011 mni~ rarTns r dPpnis dr trl"D'~
n stm dispn:-: i1:fír) l'~'jei t:d-tJ:-;, :-;1í lt~ll.l di l't'il o a 1•x igir rnrhrJ.-.
rln alll.~lJPI.
~ 2." O nlllP.lH•l dns cnrro~~ saltít'<.: dt' rlnus cnmparl.imnn!ns
J),'Hlr :-:i·r· in!Pgral ou IJUI'Pial: n dn~ f'n tT(I:~ salür:~ flp 11111 ~ô
t'O 111 pr:PI. i nwnl o s,·, ptícle f;l't' in t('grn l .
~
Um !'atTo. Pmhot·a in!og·r·alnwnl.r> nlt1gnrlo, não pódc
lPvar mai:-~ viajante:-; flo (lllf' rrlrnpndar a l'P'lprdivn. lolaçfio.
~ L" O al11gru~l dn um l':ll'l'rt 1111 cnmpnl'l inwnlo dr car·ro
pnrn vbgl'm simpks nu tlP ida f' VIII f a. {· flP! Prminado pPlo
1JrOclucln rln ]H'f'l~ll df~ 11111 hillwl f' no 1" f'nso e fle 2. no !-\(~
gundo. da Jnf!sma Pln.c.:.c;r, prnrNll'nria r dPsf.ino, pela lofaci'io
do t'aJTo 011 do compnrt.inwnfn dfl 11m rarrn na nwsma ela,.;'<P.
~ fi." No aluguPI rlP nm r:1rr·n illf!•irn ntt romparUmPnfo
r;p far:í " nhal inwnto dr :_>r; tj(l.
~ G." O aítlgnPl mínimo dl' mn t'mTn salão ~~ fixado mn
J tJC$ n l]p nm rompnrl imrnlo nm riO~. No t.J'Prhn snlmrhanq
f"<'ri:ín n]l<;:prv;Hlns os sPgninf.P.s minirnos poJ' Cfl!'l'n: ·I" clas'W
:-.ing~'la, :w~. (' dt• j, 1:~ (l ynJ l.:t. r,n~tlrlo.
l)tll'lll

0

:{.

A 1'1. 2.7. A d il'P('f ••t·ia da P:-d r a da pnrlf'l':Í cnnrNlr1, f.rp.n~
dt~ vin.ianf.Pc.;, sPlllJil't' q11:• niio rm· i1wonvPnirntn :í.
l'Pf!'lllnrüladt\ dr~ .c:f'l'\'Í~;o nt'dinnt•irt f' :ws .in!P.l'l'sses da mP~~
l''"IWt~int>:-;

ma Psl rnda.
O ft•pf r dessP.'i f.rmiq srr:í. ])ngo nflnant:].(lamrntf'.
Art.. 2R. O pNlicln (lPVPl'{L srl' frito, rom ant.~endeneia rlll,
2·~· horas ppJo nH•nos, aos ng:t~nfe;.; ela~ Psf l1ÇiÕr:'s (}f' partida e
J<'WlH'ionar:
1°, n nnnwrn dr viajanfPs l}p. rada r.lassf';
2°, As vo1nmrs '•11 n .pP,so amFoxi ma(lo das bagag('ns;
:lo. a flllalltidn{lf' d1~ outros niJ.i,.r.t.ns a fmnsporf.nr, r
''a\·a!lltS, rii.Pc;, narrn. Plr.
·

l)'iZ-

..-\ri. 20. O ]Wrr,o (ln frrm r>spPP,inl ,c;m'á det:,rminndo:
I". pr~la applicnt:ãn 1los lH'Pt:.ns da t:n·if'a rlc via,inni.P-s no

nunwrn dr lr;gnri;s de rada rlas"!r-;
2". pl"·la app~icat;ãü das lar~ r a~ Ú'R' hagagAn.~. cavallos,
etll'S, f'm·rus. ete., qne trnham rle ~~r transportados.
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~\rt.

xado em:

30. O frde uJininJo de um trem f'!3flet:·.ial será. fi-

ti$ pu r· kilrltJtd.l'tl ai~~ 1on kilo:11elt'o:-;:
G$ por 1\iloJw•lro d,• Jfll <d.tl. ~)I)() killlnlCfl'''-;:
1$ vut· J\il(ltll!'fl'fl d<· :JOI kilotwdro~ 1'111 deanff' .
. \;; disfaJwias para applit·ariin das taxas kilotnt•fril·a·; 4'"11faJn-st• a lJ:tl'f ir do Jllillf,, <~llt qu(• t•;;f ivl'l' t·nlllle:ulll 11 "''JIII'-'Íf•l
q111~

fiVt'l'
;\I' f.

d<~ fot'll'~''''l' a 111:whit1a.
:11. o~ Ll'l'll~ f'S)lf'l~iar•s lias li llul'as da I anll' ~ís

(i

lJ,~··ns

1:

da m:lllliã St'l'fw ~~akulado~; et_tJll r.;o (;.~ dt~ at1~1lll'lllr1.
():; I rpns r! f~ ida n Ynll a lt.'l'fín o :IIm I imNlto t!t~ '20 %.
O miniltt•J para a "''Jn·aut;a do frd<~ d" um ír't.'tll ~"SI'''!'i:d

dn J 00*000 •

•\rf. :~2 . .A eillltt•ssã,, tk Ü'n!:t:'- I'SIH~ei<l•~s Sf'I'<Í l't~ila put•
'..,tl'ipfo. iiJtii<~and.~-"~~ o Ttlll\11'1'0 d1~ •·url·o::; df' 1·ndu P:O:JWcir, a
c:-:1 :u.:ií" dn 11at·t ida ,. a dn clll'f:!'ada, o dia (' a h111'a da pari ida
t' a iJIIIJIII'IcliWia dc1 fl'l~!r• p:q.~o .
.\l'L. a:L f:tJJH~r•di'I'-SC-ll:t
gratuil:ltllf'llll' 11111:1 ltnl'a 1.h~
lr•fl]lll'a para :l v~u·l ida dn fl'f'll\ da fh.;f;ujio inir•i(ll, filld:t a
q1wl r·f11JI'lli'-H'-lla 50~ Jlfll' <·:tda hora fJil~' r'Xt'l'd''l'.
~\ri .. :H. ~i d0pois dt> f n~~ !lnra:-; dr· r'"lH~r·a, nun sf' :qtt't'~t·nlarr'lll a:-; ]Jf'SSII:t'-' ·para as tfltaP:i t'n! o ll'·f'lll frrl.ad11. t'flll:::idPJ'al'-su-lta r'sfp t'OJIIII l't_•uusadü. ,~ 11 t~llllt'l':-isi,mat'ill :-1·1 frT:i

d;J'r•ilo a ff'l~l']ll'l' ~ llH'I:td1• do fccfr• ({\li' t.iVPI' pago.
Al'f. :JG. !--!,·, lr'l'{t l.aru!JPI\l dirf'il11 a l'l't'dlf'r a IIH'f:.td1· í]q
fl'dC\ png-o qw•m rct~usat· '' frt~nt dcp"i-; de IPI-(1 !'1·n!adn. cmhllra mande avi:::u aulL':-l da lwm lll<U't'<tda para nal'!ida.

~\ri. ::1i. Os cadavt~rf's rptnlHh f.l':lll:-'pud.:~d~•:-: 1'111 l':ttTns
:lJil'llJII'i:tflO:-' raga6Íll ]tela frtrifa :2-:\ tfllll O fl'l'fP IIIÍJJÍ!llll do
f:fl$000.
'

.:\1'1.

~l

:li.

f'trr·c·m

tnut~pnrf.:vl":;

''111

r·art'rl..:

dt•

pn:::-,a~

t!'nir11~~
:t•l IJIII~

d(' In rm rk :?" dn~;!~l' fil'Ut'i'í<· sn.ieif.ns, quauf.11 a laxa,
Pl"fipulam li:': ~~ 1°. G" ~~ (i" d(• ad. ~G •
•\1'1. :1H. Os r·ad:tVI'l'I~S fl·aw;portadns 1'111 \:tP,ÕI';; dt• o':tl';~a~. ""' IT•t•IJ'i 1nixl11s
f!,. 11\l'l'''al!lll'ia~ pa~~:tl'iill la:-.:1 1'111'1·, •s p o 111ic~ ui P ;í da f a r i ra 11. :2 I .
Art. :l!1. O l1·ans.IHII'Ir~ rlfo •·-ada\l'l't'" dt•\'1' :-;t'l' :llllllllt•·i;Hl•l
t'IIJII aulr~t·r~rll'lleia dr~ I·! IHIJ'a..:.
~ Lo O c~tdaYf'l' df'Yt't':i r•sfar l'llt't'l'l':td" '!1-td ,., 1 fi,. ai a1'1df•,
]lf•t'll~üfil'tHIIPÍlfl' rf•t•]J:Hitt f(!lltlldtt llii•• plld(~l' cll!'i..:al' :í f•.-;!:t1:fí11
d1~ dc-;1 iw• tkniTo do Pl':tl.tl 1!la.\ittlll !•a!'a r:v:cr-sP a ii!!JIIIlta-

'''I

';ãn.
~:!-."As lJi''iSit(~'-' qtlt' :tt'.rlllln:mlr:tl'r!IJ f'SSt''-' lr':Jil:-:pl•f'll·.s
1.111llai'ÜO ltl.t.;:n· JJII'i r·al'l'u..; dt• viajanlf's ~~ pa:-;arão
passagi'Jtl.
st•gunlllt a classr' q11e IH'Cll!Jlll't'lll. l\11 t'lll'l'll qltt• 1'111!1 in•,· o

!'adavcr st.lllll'lllr• d11as 1wc:sqas serão !1·ansp11!'ladac: ;,:t·alttilaIIH'Ille; as dPrnais JIH:.!'éU':ÍII pa~ ...;agt~Ill de I" l'lassp,
§ ~l." A Pnfl'l'ga f],, l':tdavt•r scní. ['pifa :"t JH~:-:-;":r 'l"'' upr·c-

''t•nf.ar o conhecimcniu.
~ 'i." Eslas ~~xpr•dit:fif's tli'H'tn

dcstiuu, }IJS'J

(t

s1~1· l'rtit·adao; da n:-<ltwiio de

eheg·ada· do l1·em. 1'\u ea~o rulllr:tri11 a .e-:lrada
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communicará á autoridade comr.licl.enle para que providencie
sobre a remoção do cadaver.
§ 5. o O cadaver deve ser sem {)Ire acompanhado de pessoa que do mesmo se encarregue na csla~;ão do destino.

Bagagens e encommendas
1'ari{as ns .. :I c 4.
'rHANSPOilTI:~

DE

BAUAUENH

E

ENCO.l\1MENDAS

Art.. -i O. As tarHas ns. 3 c 1 appl icam-sc an transporte
de bagagens e encnmmendas, sendo a de n. 3 nos trens expressos e a de 11. 1- nos trens mixlos.
Paragraplw unieo. O mini mo para applicação das tarifas 3 c ·í é de ~O kiltJmc!.rns.
B.\U.\GENS

A1'1.. H. Enlendc-sc por hagag·cm n:-; nbjcntos de u.c:;o
rws:-:oal dos .passageiros, destinados a prover üs necessidades
ou ús condições da viagem, eonsl.iluindo volume, cada um
dos quac~ neto exceder~-~. (ÍC seis dcr.imcl1·os enhicos ou de 60
kilogrammas em peso.
Volumes de maiores dimeJLC:Õ(~s nll tln maior 1peso poderão se e recusados em trens de vas:--agc i L' OS.
§ 1. o Cada viajante s1í ,podcrú lt~var cnmsigo, sem :pngar
ft·ete, um pequeno volume eont endo roupa c ohjedos de nnee~sidatle para o tra1ect.n, eolloeandu--o d1~baixo do banco, no
cspa1_:o cmTespondrnle ao lngar qrH) oecupar e não ineomnvldando aos demais passag-cir(l::-, a .1uizo do eowldetor ao
trem.
·
§ 2. Uma f;unilia nn g-J'UJW dr~ pessoas, viajando jnn0

t.ac;, não poderá, allegandn 1•sl a e i r~:m11slan<~ia. angmnntat· as
dimensões do volmm•, eujo traitspnrl.e graLuilo é pcnnittido
conforme o disposto no paragraplw prl'l'l~llenl.o.
Esses •IH'quc•nn~.; YOlmnes. ÍSI'nl.os dr) fr<~les, 11ãn serão rc~islmuos. n tl seu t.ransporl n f',nr·r·r•r:i
soh os cu i dados c
resvcmsahilid;u]ps daf!l!r~llcs a qtH~IH pcrLC'neC'r·em.
§ 3. o Exelncm-sc• dos ohjPcl os, que podem ser h·anspnr1adns f'Hl rarros de pa<:;sngeirns todos aqucllcs que, a juizo
do coudud(ll', forem de risl·n, pPrig11 011 causarf'm ineommodus.
Art.. 12. A hagag-em a lransporlar no;; pl'imeiros frrns
da manhã pndcd. :;;cr· dcsp:whada na vn.sprra, do meio dia :í::;
6 horas da tarde on no rlia da partida do trem ató 15 minutos antes, á vista elo bilhete de passagem, t·nhrando--~e nn
aP.lo do r]rs•pucho o frrtc. o qual, lH'Ill enmn o pesn consfará
não só do respectivo rcg·isl.r·o, mas a imla do um em~hccimon
to que se dará ao i[l<assageiro e lhe SCJ'Ú exigido quando lhe
fot· reslitu ida a bagagem na estação rlo destino.
Art. 43. No calculo do frct.e da bagagem, tomar-se-Ita
por um kilogramma qnalquer frarção deste peso.
O frete minimo de uma expedição de bagagem serâ de
500 ;réis, ~em contai: .9 que for: dcvidQ a .outra~ -estradas. em
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trafego muluo, quando o transito da lJagagPm lhes for extensivo.
Art.. ·H. A bagagem entregue e despachada ai é 15 mimlfns antes da hora fixada vara a varl ida do trem, acunl(lmnhará o passageiro.
A que for enlrcgun depois podcr:í. sct' ~·ceu<.:ada 1111 expedida !'umo eneommenda ou tOillO l1H.'1Tadona pelos lrens l:;Cguiu(e::;, r..i vontade do interessado.
Art. .15. A bagagem aprescul.ada a Llcspaclw deYe e.::~t~t·
eonveniunl.culCnt.c aeonrlieiouada, de modo a ~rndcr·l rcsJstu·
aos ehoqucs oruinarios inhercnl es ao transporte em est.raua.
do ferro.
As malas, caixas, canastras, de. devem estar l'ccllatlas.
Art. 4.6. Si um volume estive• r aberlo ou mal <u~oJulieio
nado, o .passag-eiro será eouvidado a Jcehal-o ou a bem acon ..
dieional-o.
8i o passageiro não o puder fazer, <wccilar-sc--lla o vu.lumc, dcelarando-sc no registro c no eonhecimenlo não fü~i}J'
a Esl.rada respon~avcl por cllc.
Si, porém, o passageiro impugnar e si a deelarar.:ão, não
~~· aecci lar:í. o lransportc.
Art. 47. A bagagem serú pnsfa :'i disposiçft.o do passageiro logo após ú chegada do trem, o enl.rcgue median!e a
a rrc~enl ar_: fio do eonileeimenl.o.
Si o passageiro allcgaJ· a l1CJ'da d(l ennlteeinwn(o da bac·agem, o ag-ente da e~·daç.ão verificará si a llagag·cm pcl'lcnec
ao redamanlc, fazendo este adduzir' provas, como aprpscnLa~:ão das chaves, relação do conteúdo tcs!emun!Jn de ,lH!ssoas
fidedignas, etc.
Feita a verifiear,,ão, JHHlcl':.i o agent.c, si julgai' provada
a identidade do propricl.ario, cull'egal'-lhc il lJagagüm mediante recibo.
Art. 4H. A hagagcm rngistrada, não J'P!~Ianmda logo ap!Ís ii
chegada do t.rem, será rceolhida a um deposito c ;!!~ hnra~
depois fiearú snjcil a. ú armazenag-em, fendo-a, pon~m, o dono
ú sua di.-;posic~ão diariamente, das 6 horas da manhã :ís G
horas da Ianil\ Pxeepto nos dias feriados c domingos.
Art. .]9. A bagag-em apresenfada do vespora, :rara ser
desp:u·lJada log-o nu 110 dia ~~guinbf', Sf'f':í rf'ef'hida n <·nn-;,.r·vada l'lll dcp<r~dto. <ml.r·••gando-SI~ a qr11•rn ap:n~st~nfal-a, 11111
n~eihn, para ~ervü· do titulo á rcsUtuição.
Pelo deposit.o so robrar:'i, no ac.l.o do dnspad10 da ha;..raf.!Ptn, a taxa de 500 réis por volume. que será addiei11nada ao
freie.
Si a bagag<'lll não for prncur'ada no dia :-::c•gtiin!P, fil'ar:i
sujeita á armazenagem.
Tambem será reenlhida an drpn~ilo r :-::u,icifa ;í al'ma::·
7-r>nag-Pm a bagag-em não regi si rada que fnr euconlr·ada nas
!'SI ações 011 110s carros.
A ~·f.. 50. A _irulemn iza(:ão de vnltmws de hal-!'agPm. por
('sfravro ou avar1a, se nrncr•dcrá Pomo
sn Pslivl"~;scm em
cnrso de . transporte, ainda qnand,o cffccti vamcn r(~ l'sf cjam
nos dcpos1Los da Estrada.
4rt. 51. A bagagem quo uãn for rcelamada no prazo do
90 dms a. contar ~a- data em que tiver chegado a destino,
~erâ vendida em lmlao, e o producto recolhido á thesouraria
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l<'·lr·ada p~ ra ~r·r r·f•daJJI:td••

t'

•.~nlr·t·~tl~'

a qnPm

pt~rlen

rel', dt'!JfiÍS dn df•tluzido n q11•~ fur dt~vido á nu~snm E~tra~la,
::;alvo o::; de facil dt•lerinrac·fíl•, tpw ficatll tiUjolln:-; ::w artigo

lG!i.

Al'f. ;,:? . .l'udi'J'<i" .'il'l' r:xp••did11s

r•lltlll

t'llCfllllllll'lHfas pelo~>

tren:-; rnixt,,;-; 4lliWSfJUL'.I' u•lrlltH's l'll.Í••s vesu ...; n di11H~nsões ufiu
te:1g·an1 I'IJJIJ;u·a~;os ao ~ur·vit.:u. a j1riz•• do agt•Jtft~ da cslw:ão.
Esk..; \ u[(IJJJPS pai~ariio fl'i frei••..: pt_~las Lua-; ua f a rifa
Jl ,

I

Í,

J\1'1.
J·a•l••·"

G~l.

Os ldJjPclos s•~:lllillí•·~ >'•:J'f\11 lallliJt'IU cou!';id''""
eurunwtenda~:

,.,,llllt

l", \'•dtlllll'" dP ovos. f'nJc'.la ..;. l1!ii1', :pãc', g"ln, legl!lltf!>l
fr't'>'t'"."• lro1·l.al!\:a:-:. !IJilldt•z;ls :tlilll!'ll!.iria..: ~~ uulrn::; t;L'llCI'O'..i
d•~ fat·il dl'fl·riul'ilf:fío;
f'r't'.'i('.a. n ....;f1·a:.; f' 11•'Í\r·. l'r·~~::c":
3". pt!'f(III'!IIJS aninuu~:;; I' a\r'~ ·dll!lll"·dit•as un ~ii\L•.'iit'C"
;-a i• da~. eap• 11' ira:-: n11 r·a i .\Õ1•-; f'll~l'adadll:-::
)/, arJiiJJ<ws da tarifa 11. .'.' í :wondit·io!ladiiS da Jlle;-;tua

2". t:arJw
Ci li

fórllla.
~ 3." Os ,,IJ.il't~fo.·.: aci111a t'l'l'l'r·i(jqs ·••l'i:i~t tl·nn-;porladn:-; 1111:-;
tr·en:-: I'Xprt•s-;tl:..! fH.'Ia lar·ifa I? 0 11(1.::; Jnixfo.-;; pela larifa tf.:J.
Art. fí.'r. ()-; \•dwn:•s dr~ •·rtt'lllllllli'IJ•la::; dcvr•m st'l' fr·-·

rtlad"-;
Clljas

JW!llf',

r,·,,.,Jl:t

·~ :u·oJulicinnados ua
Jtlt'IH'ÍIIrtada n" al'l ...'f:J, a
rli~'llllsil~iit~s fit·am st1.inif11~. •·. alc~r11 diss11. iitorlicar r•
l'l'sidrnria do dr•slinal~u·i~· I' a /Psf:u;i'ío a ·1111e se dr..:-.

liuar·rnl.
Ar!. G5. O frde 111inimo dt~ uma. cxprdiçfio flr, enrnm··
mendas s~'l'<t •li~ rrtiO 1·riis, sel\1 r·orrlal' 11 """ Jul' dr•\itlo a outras

r'"f.rada~

ll!Ps
JIOl'

Jo1'

dB

frat'Pg-o

JIHtllli•,

qllilJJdll

''

t',l!l'"ll

da r•m·nuw1r~tt•da

t•xl f'llsivn .

.\ri. r:>n. A

r·xrH~dit:ã·}

JJti.'IWÍitll:Hia, r·•111111

dP

st•J·:í t•r•rf.ífic.;•da
dt• filnlo Ú lH'St:iOtl lWIIB
de,liiiUlal'ill, para I'!JII'ill' na ,,,1,')."1' do,...; vu-

llll.l t~OTIIH·t~iHJl'llfo

(Jllfl

I'Jit'''llllllf'Jlflas

S('L'\'Íl':Í

luttll ·:~.

No l':t."fl rir' fll'l'il:t r],, t'llldlt't'Íitl:'!llfl, """ \'lllllllli'S :-ii'J':ÍII C'·rl-·
f 1'1'.!..:111'~ :'t vi:-da r/f' t'l•rlidfiu dn dt•:-:p:u·ll••. pt•di'!Hin i:UIIIH'tn ser
Jllf'd i:t11l r· J'l'r' il"·'· si fol'f'IIl 1!1• frwi I r l•·f •·1·ior~u.:fío r •s gPut~J''I"
Ilf'll•·~ ('lllrlidt~s, jw;!iJ'il'illl·dn " d•·.sf in:tlal'io ao a~ellft' da l'Sla·.:~o :-:•·1· 11 p!'nprio a fllll'lll l'nr·t~IJ'l t'•lnsign:ulos.
:\1'1. G'i • . \s Pnrrnnrn•~wia:-; l!fío J'(•fi1·:nla~ df'IHIÍS dl'l ':!1
!11 q·a-; da sua el11·g·ada ;i 1''-'l nr.:fio, Sl'l'fí•• I'ITitll! idas a de,posi ~,,,
•~ pag:11·fío a l'lltazcJta;:t'llt :!f.,~ fiO d iH".
F'i1HI11 ~'"'" Jll':t.Zo, <;i ainda 11i'io f Í\'I'I't'lll sido rl'fii':Ifla:--.
fi1·arfí" s11.i1•.ifas :'t vPnda ~rn l{.~ili'in e a t.odns a~ •tlisf'Hl~·dt::4"'ír• . . .
((llf~ Jlws 1'11I'Cltl applicav•~Í<;, ITf~'rr•ltff's a dPposil11 nus Ul'IIHlZI'JJ:.; da t'sf t·:vla. <;al\·" a-; dn pt'rlllt!Jla ~~ fal'il dr•fi~I'Írll'ilf.':fír,,
rtlff' fit·arn :·wjl'ilas ús disrwsir:ur~s do nrl.. lfiG.
/\1'1. G~ . . \ •"·d1·nda nfío :w ''"c.;flll!lsnhiliza Jll']n:.; dnntlln~·
Jll'" \ t'll i ,. 1d f • s da 11 a l11l' 1•1. a rl1 ' g 1• rH~ 1·1 1 1·' 11lf i d" r 111 -.; v 11! u lltt' ~~ ri f~

I'IH'·•IIII !lll'tlfla -~.

:'\11 1':1:-:11 ri" f''\1 :·:1\·io on om outro". fl!H' afft'ef.PJJl a stln
I'P:-:ponsahili·rlarlf'. t•;;fa sr~ fnrJJal'lÍ f'frr·di,:a dP aet~1lhJo rnm as
Jlrrsenlf'~

conrJições

o caso P~ vnlumes

t·c.gnlamflnfarr~, rollsid1•r·nuclo-~e
CHI cur~u du lrausvul'lc.
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THANSPOH1'E A DOl\liCJLIO

ArL GD. :-:; a n::;lrada julgar convenient.ü pod1~rú fazer,
por ::;i on por int~rmcdio de qualqtl~r crnpr·cza. o ~rt'YÍÇ(l dn
tTanspnrl.e dt~ hagagons. Pncornmendas e rnereadorias ató aos
tlornicil ios, uu dc3tcs pura a·s eslaçües dH expeu i~;ão,. nas sc~llintes condi•ç.(fes:
Art.. 60.. No ca."o ele recebimento, 110 domicilio, do volumes para serem cxpcrlidos, deverão estes ser acompanhados
de nota de dr~spacho, organizada de accôrdo eom o presentr}
r·r'gulmnrmto, sendo, além disto, habilitado o in f ermediarin
•JU o preposto do remettente para o pagamento do frete e
despezas accessorias na occasião do despacho.
Si a nota for incompleta ou <'.arncr1r do t·~elarecimenLo~,
dar-se-lta conhecimento ôesta cinmmstannia ao remeHrnto
para preencher· a falta. conservando-se f'lll deposit.o os Yo-lumes, isentos de f axa de armaz~~ua,gem durant n 2/i horas,
findas as quaes ficarão clll~s sujeito~ ao J'Cgimen r~ommum.
Art. 61. No caso do rf•messa ao domicilio do destiuatario, os volumes ~Ol'ão acompanhados da segunda via da
nota de expedição ou de nm boletim de remessa, extrahidn
do talão e assignado pelo agente da estação de destino.
Nessa nota ou boletim passará recibo u destinatario,
dando por esse meio quitação á esf rada.
Si na occasião tia entrega tios voh.mHls, o destinaf ar i o
flj)[)llZ0r flnvida ao n•rebirnento lHH' :faltas, avarias, etc., serão
ns vol111nes dcvolvidu:'i ú f'st~H·ão, afim de proceder---t;e conw
for· de direito, na ft'irma uu arL. 245.
Si por omissão ou inPxaetidão no endereço o entregado1'
não cnnsegujr f'Ilenntrar o dAstinatario do volume. tambem
voltarão estes para a e ...,lal;.fio u pedir-se-ha esolarecimento.-t
Ul' remettente.

VI
'fHANSPORTE DB .MJWC.\D1 tiiTAR

Ad,. ô2. Todns os genm·os o art.igos de CülllllWrcin cnj(l
não for ~olicitado I)U não foi' admiHido sob a douomit.tação de cncornmenda serão tran::;portados eonw carga,
yngando fretes de accôrdo com as tax:as das tari fus ns. G a 20,
e as espcciaes que forem estabelecidas.
As mercadorias não rlassi f iradas serão i11cluidas uas clas~es uos seus similares.
Paragrapho unico. O r;ünilllo para apvlica~,;ãu das tarifas de mercadorias é de 20 k1lometros.
Art. 63. Comprehendcndo-se Pni um volume, mercadorias
dn diffcrontcs elasses serão totlas equiparadas na classe de
rnaior taxa dentre as incluídas no volume.
Arl. t.H. As mercadorias sob a denomina<.:ão gcnerica ou
vaga de miudezas, armarinho, diversos, etc .. ficam corriprehcnàidas na tarifa n. 6.
.
.\. dupla classificação das ta'I'ifas 16 ou i 7 attribuida a uma
sú mel'cadoria, importa ~~ applicacão da taxa correspondente á
tr·an~pnrtc
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t.arifa n. Hi. quando o pcsn da mercadoria 'f,)r de GOO kilLigrammas uu menos; e a n. n, quand'' exceder de GOIÜ' .
.Art.. üG. Prrfc mínimo. O Jrctl~ mínimo do uma expedicão d1~ mercadorias ó tle ·1 ~[)OU exn•p~.;ão Jo vasillwmc cru re::ti·uu qtw Hcrú d1~ $50ü.
'l'arag•raphu unicn. O min imo d.a laxa para cobrança. tio
frei e de mpr·eadorias é d1• il:POOO pu r· tonelada, com exCCl)Çãu
dm• despachos de lenha e canna em lutac:ãu de ·vagon.
Arl. (iG • .A~; mercadm·ias nfí.o suscepLivcls otle serertt eal'J cgatlas eom nul.r:is, sft.o acceitas som unte veios preços da ear-~a minima de meia loLacão drJ vagun, :-)Cja qual Iôr 9 peso. da
l'XiH~d Íljfíll •

.~~.o mercadorias uãt• suseepLh1~is de ser eanegadas, rcom
.nulr'as e su,ieitas á rarga rniuiwa de meia lola1;fín dt~ Yagi'ín, a::>
Ec.guintcs:
•.I
Alumina, alum, antiJracHo, ardnsia, aréa, asvhaiLn, argilla, carvão d!\ pedra, cal, casca I ho, chifres. eiuzas, t~okc, cs·f.rmne, cnxofr(', fol'l'ag;eus, gesso, gnano, kaoiim~ Iages, appa-·
t·dlladas o sem appal'ellws, u::;:-;us lJruLu!", ]Jl'dnt de alvenaria e
JJL·itada, pozznlana, rn:iiclno~ do açougue, sangue de boi, sêbo,
Lelhns, terras não deuominudas, tijolos, lurJa, barro, capint
:verde, couros frescos ou Balgados, l'l'cssuras, lenha c outro;.;.,
Eslas mercadorias, ain,la uwsJtlO lransw>rlctdas elll ::Jaccu.H,
c~ tão su,ieilas ü earga 11linin.~a.
:\ri. G7. ()uanclo algUJtlilS das mercadol'ias a que se rc-·
h~1·e o ar ligo IH'eec.Ucnto e~Liven~111 '~neaixul a das ou embanif~adas, de lôrma quo possam sei' '~~~negadas com outras, ficarão h;cntas da condi~,;ão da carga mínima.
Arl. G8. As expnrfaçõc:.'3 ~in Jn('JT~H.lurias para o mesmo
ucst.ino, se farão na ordem da avrc!;;cnlac;:ãu dos despachos JJa
e~l.ação de parlida, salYo qtiandu ·"I' lr·alar de e:xpediCÕ1es vu1·
~bjecto de scrvit:o publico UJ gcnl e, que terão prcJercucia.
Quanlo áquclta~. vm·(•lJI, terü'• prdci'l'ncia as mercadoria:-;
~ujeitas :i prompta dci,crloração.
Art. GD. A:-) mercadorias. em no: ovo:-:. fruet.as, leiLe, vão,
gelo, legumes fre:::eos, hotali'.:US, eal'ne fn~Bca, peixe fresco, avf's,
f' animaes. aprPscntada~ al.(· l;, m i nu Los anlcs da h·ora Jixada
}Ja'ra a pat't.ida do Ulll trem do mereadorias. serão cxpedida:i
por· pssP t.r<'m, all.f~nfl,•ndn-~,;e ao que fieuu estabclecidn, lJUandu
Jurt

Ill Je~;paeltadas COlllU cm:omutL~nda~;.

Ar(. 70. Affluinúo Pill grande quanlidadc uwt·eadoria:l ás
.c::;lat;ücs d\J interior, ln·oduzinüo cuuscqucntéh1ente accumu]ac;ão nas da Cap~tal, podcr-.:::;c-ha dar prcferencia, para o
lranspor'lc, ús mercadorias, (\Uja cHlrega tle faca immccliata ...
menleti ua~ csla~.:ões da Capilal.
AI'L 71 . . \.s mereadul'ia~. r11ju I ran::;pot·le c-arceet· de vagú,~s cspceiaes, serão cxpediclas scu1 dcmot·a, quafillo completarem a lolat;ft.o dos vagões JH'OJWios para n trausrwrú•, ou
qr!UJHiu nãn eomplelaudo, l"i\t· Jtaga a. lolat~~9 dos vagúe~.

No l'a~o euutrm·io, :.tH nHwcadoriaH p11derão :-;er d~mot·ada~
que completem a lotaeüu, rFiu l'Xeedet!(Lu. purém, de ·I:.,
dia:: a demora.
·
~irt. 7'2. O carregamcnl o P dc:-:(~a,·ga das mercadoria:; c
o!J.icl'f m; do frau~poJ'Ic scrã.o fc i! o:", 1'111 geral. pdn vcssoat da
estrada, cobrando-se vor cada 1m1a ílt'stns op1~nq:.o,~s a quauliri
'dn 2$ put· tonelada pa1·a os al'l igus (']assificados nas taiJellas 5
n, '] e S, e 1$500 po1· lonelada vara as uemais labcllas.
'
alt~
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Poder-~c-lta pet·miltlr, uul rcfaulu, o eat·t·cgattleuto e dcf:irBr!-!u pd11 IH~>SIJal do ('Ollllllil fcnl'' d11 lt·ansJJlli'IL\ a p(•dido
t[(':;,;lt•. Ilfio li:l\1'111111 Íll!'(l:l\'!'\lÍ!~IliP.
()11ando. tHH'(•Jil, as !ltt;f'('ttdol'ias lut t'Jll a 1--!l'iliH'L pol' I'U~g·o
l'tilll!Jll~la. ou !:W rderit'P-111 ú t~u·ifa ll. 17, a:; rtladas upera,;oes
::wt·~to renl izadus aos eu itladus ~~ ú ('Usla do;:; inLel'essaüu~, ::;ob
a \ igilaw:ia dos ''.JllfH'!~gadus da ~sll'ada. cubrawlo-so ne~te
t:a:~o, GOO rt'is pul' rada operat~ãu n !HJl' 1.11)00 li:ilu-; ou 1mn,;ão

d1• J. OllO kilos.
Lenlta, f i,jolo~. eal. pcdms de alvelléU'ia. lellJas, ean ão,
r.amm dt\ as:;tit:at·. capiu1 ''· t~sl nttllt' ficam alliv íad11s da la.xa de
vigilancja, Jieamio c•11Lemlidu q1w as upd·a~.:iies de (~arga e tlescaJ ga Hl'l'fío fp i f as pelos tuteJ't;s.sados.
_
Para os 'ulum:~~-, cuja ~~arga e dcsearga dt~llHlJH.Ial·em cuidado pela l:llla qualidade P rwsu, ~ctüu a::; li!JCl'a.\ÕCs feita0 por
r<lJtl a ~~ l'iscu dus üücressados.
,\1'1. 7~L O e.xveditur c u de::;f inatariO f eum u clil·eito de
c:·,igit· a IH.'::iagí'lll, ua mila<;iio do destino, das swts HHll'Lm:dorias,
;11 wla que nada ind iqun alt.et'at~üo 110 eart·egamnnt o ou nenhum
indic!u de avaria ~;c manirestt~ no:-; \Uluuws, I'Omlanto que se
t •·HliU verifi1~ado o ·p,~so 11a esl:-.ujío de procedeneia.
~i não Jwuvl'l' diffPrt'n<;a Ito peso, un si a dil'ferew,;a cuconl mda, rara tNt is ou pal'a meno~, não excedel' de um por

conto do peso mencionado na nota de expedição, a operação da
pl':-;agcm serú paga á razti.o de 200 réis por fracção indivisin•i
de• J 00

kilt~~~Tammns.

:::;i a fi;J í'I'TC·n<;a l'ot· de mais de 1 o lo nada se cobrar(t pela
opt'I':-.u:.ão da vcsagcm, e o peso do I n.msportc scrú rectificadc.
•~ot·J·e~pondent.emen f P, vara mais un Imra monos, cxccptuaudonB as Iltercadorias qw~. pol' sna mtlnrnzu, f; fio sujei f as ú diffPrenra dt• JH'~O, cuja p!'l'teulae;um ::;nr(t ~~alculada ...:nJll'n\~.u.w a
e~VL't'ín da Illüt'l'adül'ia.
Quand1J a v•::--~tp:t•rn for feila JWr vagüo, serú euurada ú ra;.- à o de 5$ por vag·fw.
Ar! .. 71 .. Quando um f'Xpmlilor necessitar de vag-ões para
cat·g:a Cllrr.pleta f<t• sua mercadoria. deve fazer requisição com
an! eccdencia de 48 horas, Hi quizer um vagão c de 72 hot'a:;,
si quizr~r (~ous ou mais vag·i)e:::;.
•
O PXJH•diellff' fiea su.i•·itu ü Illlllf.a de f.J$ por vagão ,, pol'
dia. :'i a uwreadoria não J'út· renwttida vara a esf.at;ão de parlida 110 dia cu11vrnrionadu ca ~lrada vuderá, al!'m dislo, dispor de• mtcrial.
\ Íll1J)()I'tancia da umlt.a deYt~ set· exigida 110 ado da reqni':íH_:;'.n. l'cndu d(•poü; I·e~itif uida si nfío tívet· de ~m· applieada.
U agellll~ da esfa(~ãu prnviJJ ít·ü o t·xrwdiJor do dia e hora
nm q~Ir! os vagé1n~ pt~didns serão po.sf os ú sua disr>Osição.
f,, •. di'IÜl'O de se1s horas o t:UJ'l'f'.~illlH'Il f o do Yagão não fôr
~·;>;(o por pPs:o;oal du PXtwdilor, e;.;te· fica ~ujníf.u {t multa
de
J:t; JJUl' llora P -JHII' \agiltl. \'iío :,,. c~f)Jlfalll as !toras d!'eurridas
da: sei:' lwra" da f.al'dn :ís :-:eit-~ 'hul'a:> da martltii.
QLwnLlo o carrega~Hl'nfo tiver de s~t· l'eiln 'JJI!lo pps:-;oal da
c~;trada, a mcsiua multa será applicada ~e decol'rercrn lllaís de
:~eis horas enf.re il recepçã.o da primeira parti~ da expPdição e
a n•cepção de .s,eu complcHwnlo. isto é, ~n a expediçfí11 (nda nãn
r,·,,. l'r'lllt'f f ida para a (•si a1_:fío flpnfl·o dn ~nis hora".
A nw:;tlllt rnulf a de q; ]Hll' l:ara srr;í applieada fJOl' rada
vag~o

~~at·n~~udo

que.

lHlL'

falta dus docmmcntos pl'cscriptos,

UJ/J pUth.!L' ::i f..: f 1J:Xl11.' 1.llUU lJC}U l.l'Clll <{lJC !J

U6Vla

}CVUI' •:

Nnuluu11 UXJH~didur Ut} um ou mai~ \agões vuüer;i e.xeellcl:',
qualquPr prdoxto. :i Jnta1~ão dos mosmns vagões.
O expeditor é ;r·esponsavol por qualquer avaria causada por
RetJS agente::; a.os vohicu los da c~st.rada no c:n·rpgamento o dcsoarga ou por, eXiocsso ele lotação.
~íoll

/

1

p:ll':l a l'lll !'1.·;.:,:1 dl' IIIC!Tadll~:ia ...; Ju 1 po11f o
Hnt·. r1o 1ua>..ituu. du 1.!, dias, quando Lransportadas mu f.rnns d1~ p~'qnena \'elneidadn (mixf.oH e de n:u·sa<' e,

Ar L.

ik dt>sfiiJO

do sl'is

; ~~. O

/'0'Z.II 1JOI'a t~llftl'ffll (/,• JI/1.'/'NJtfnrill.<;

dia~;,

s 1."

pi'fl/.11

dm·~~

quando

:•1n ll't~lls

dl' !;ramle

velor~idade (1'.\L•t·n::..~q.-.;).

eonladtJ da Llal.a dt> ~~.onhecimenlo c o
dia da enl r0ga ser:l declara rio 1111 r·:•nhceimento do dn· p:1cllo,
O praL.:u

flf'l':Í.

sendo, pai' a o cakulo tlü dia da c~nte.ega, deseonL<!doH o:-; dia:-;
uteis qtw eonslal'fío \le tl!ll quadro organizado pela t~::;trada.
e fixado nas csta~,;.Õ<'S em Jogar :u~ee~sivcl ao publico.
§ 2." Para ns t)e~padws mn Lt·:lft'go IJiuLno, coni::idt•t·ar-scha, cnmo pçmto de destino, a ''·sf nt;fio de c~nntactn.
lJilo

Voluml's 'vasim; em 1·rtnnw
J:J'I .• i li. Os \ olUJUt~s vasios em j doJ'flt) ('JS.'»'~Oi'/ uãu ~Hão
ac1~PiLos, para serent e-xpedidos eOJll" lae~, !'3i realmente. não LiYerem ~~·t·vido a cxpcdiçücs de mercadorias pela estrada.

·Tão pouco não serão aoceitos ·volumes vasios, com indicação de serem devolvidos cheios, sem que se justifique o fim
a. que são destinados, salvo sendo despachados sem o favor.
que lhes dá aqueHa indicação.
Os barris, barricas, pipas, gaJTafa~. garrafões, l;ntijas,
caixões. gigos, ,iacús. restos, ,·apoPil':Js. of.r.., vasios qner em
relm·no, quer expedidos para serem devolvidos cheios, serão
taxados segundo o ,peso real pelos preços das tarifas 16 e 17,
contando-se o Pl'SO por cenlesimo uc tonelad?.s 011 10 kilogrammas.
Os saccos vasios em retorno, novos e usados, serão :taxados pela mesma tarifa dos destinados ao consumo, eom excepcão dos applicados á• lavoura do café, que sómente pagarão
as notas de despacho (300 J'éiR por· d~spacho), além da despeza
de caDga c de!';carga (:?0 r1~i:~ JHll' eada dez kilos e pnr caua
operação).
Os saccos vasios, novos ou usados, devem ser reunidos em
pacotes solidamente atados. A nota de ex,pediçã.o de saccos vasios não deve: indicar o numero do suecos, ma~ c: numero do
pacotes c do peso englobado dn cxvcdição.

Serviços á mm·ucm da linh(t
Arl.. '17. .\ esLr:vla puder:í ,('llt!l'l'tlf'l' at•s propri:~Larios ribeirinhos da estrada autorização para carl'ugarem ou descarregarem mercadorias em ponto'' r~·.; a das ~~·~t.3•;ões. suhmcitrndt t--"'e clles :ís .condições seguintes,
1". os remettentcs ou destinatnrios de t'erão fazer á sua
cu~ta l.udos os preparativos para c a ~.Tegarem ou descarrzgarem
vag·ões nos pontos indicados. A nclmini;:;tração acceitarâ ou
não estes preparativos;
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:?·1 , Of\ romr.th~ntrs ou d.estin~tarios "0!'~·· l'"~pon~avei::i
1)olus t>~lrago.~ fl·ilos no qnn perlerll'l'l' ou fôr inhrrrntr :\ rstJ'ada e serão ohrigados n faze l-os reparar :í sna cnst a c:11l• a
•lirec(!ão dos empregados da estrada. dentro dP ·18 h~ras.
:-1• a arlministr~wfío flrf.nr·minará as horas do •lia ••u da
tlOitf' ~'m flllf' c>sl:_u; diversas opr.rações podnrfin ~er frita~, e
declina t0rla a rrsp.:-•nsabnidadc. qnanto aos estragns que puderPm rcsulfar drstes servil~os nos tf'rrenns dn::: ~oh~·erl1foR
pr·nprietarios nn sew:; visinhos. ou em suas mPr·cador·ias;
-1•. o ~aneg-amPnf.o on dos~arga serão fPitor' pcl•)S !'Cmettentes · 011 destinatarios com prssoal seu e p0r sna conta e
risco, mas, snb a vi~ilancia do pessoal da Estr1.dfl, eobrandn- so
até 1$ por 1. 000 kilogrammas ou fracção de 1. 000 por cada
operacfiD:
_ .
5•. os fretes a r.obrar serão sempre os da. estacao Immediatamente além do ponto do carregamento nu da dc:::;carga.
Fie~. pnr1~m. r,sf nhclecido que os despachoR. ,) pagamento
dos frrf<'.s r a rmt.reg~ dr1s cxpedi!Jõcs se farãn na rstntão maiR
vrnxima rlo carr(•gamcnto;
<i", a administrar;ão não se encarregará dl) transporte
desta natur·eza sinão para nm peso de 50 tom~ladas de uma
vez e p~Hn um perr.urso minimn rle 20 ki1omctrns nn nagando
por 20 kiJomrtro!;:
7"-, os rcmPtt.entrs deverão avisar ao ag·cnto da estacão
Pnc.arre:r~dn dP fncr a expedição,
com antecednncia rle 't8
l~nr·as, ~ o agente indicará o dia c a hora dnranb as quaes o
r.:trregamcnto rleved. sf'r feito:
Sa, si no dia c ~lentro daf; l10ras indicadas 11 carregamento
não puder ser feito, os vagons serão retirados n n remcUcnte
ficará obrigado a pagar o transporte;
9•. o àestinata!'io será avisado 24 horas antes de serem
postos no Jogar os vng·om; que devem ser fle-;:;r>.nrrcp;adns por
f'lle, da hora rm qnc est.es vagons estarão á .-ma dhrm~H:ão e
do tempo que alli estacionarão;
10. passado este prazo, os vagom;, descarrPgado~ (lU não.
~erão levados par:1 a estação anterior, descarregados immediatamP.nte ex-offirio r:: o des:tinatario deverá ir nlli retirar
gnaq meoreadí'ria~ ~em qnc flmha direito de r(v~lnmar cnnfra a
ndminist.rar,.fio. c som nro.h1izo rln armnzcnagfnn que soja dcvilia:
·
·
1 L os trens fornenidos para estes servicos. ~cfam fnrmnrlos PPlas m~whinas de lastros. de manobra ém da reserva,
nlém àM fretes cohraflos de rtccôrdo com as tari fa:-3, snas confhr.ões .(l as do presontc art.i~n, procp,rlenrlo-sP an 1im;pachn
:~or~10 ~; o transporte se fi1.rsso nm:; trens ordinar·ins. pn~arão
n!.:us p~!o })erc_urso d~1 locomotiva, desde o depnsit,t) até :\ ~~ta
{':tO ma ·s pro:nma ao ponto de carga ou descarg-a 1!j; pnt' kilomctro com um mi!limn do pPrmJrso de ida c volt:1. 200$ c a
laxa dP 100lll rlo n•dnrlia nor dia do r,arregamnntn. Pntrnflentlo-sf' v o r rsUul ia ~) rJot.l'l'm inado no ~ 6• do art. 7!) .
. Art · 78. - Trens cspeciaes de n;,ercadorias - Si n Estrarla Jlllg:u· cnnvenieJ·tc podPrá conceder trens 3Spociaes para ''
f·~trrrga!nnnf~ flr mcPc:J,dorias á margem da linha, ficando l'>e:
con~psc;~onarws doe; tre11s l•hr·ignclns ás seguinte~ eondiçõe~:
1•. pagamento do ~!rete de 10 vagons no .mimino;
2a. r~agamento do '{)ercurso da locomotiva cle:::;de o depo~ito,
qn~ a fivcr de fonH't~.rr ::dA o pnnto do carregamento e dahi

t9B

Ar.'fMl

no ponr.n r."'\rrtr'T'tvri

all! n c-3tnção dr dastinn da mPrradnria nn rn7.i'i•1 dr 1 ~!300 por
Jdlomrtro. com um minimo dr, prrrpn;n de Hla e volta dP
200~ c :-. laxa de 10f:~ d1~ f'f"-:tndin pM di:1 rlc cnrrcr.rnmrnlo, cnt.rmlrnrln-:.:c por Psfnrlia o detr;'nlin:-Hlo no~ r,o rlo art. 7!1.
Art.. 79. - Serviras em Tltntaes ou dcs?,ÚIS JWI'tieula1'r'.~
- Os dr~vin~ on 1·:tmaf•s partirnl:1rec; prrmil.'.irln~ r;:H:l. uso~
d~ rstahclccimcnll)c: rurnrs. indw:t!·int•-:. f'! r .. fi(·:1rfír1 snh"rrlinados :'te; segnintt~s romJições:
1a, n conccssionario do rnmnl nrcvrnirá no ag-t~nto dn
estacão da quanlid::v:1P dr Yngnn:; dP qnr rnrrcer p:1r1 o carregamento das mercadorias qn c t.iver de rrnwtt c:·.
A ndminisfraçfío :-:ó é ohrig-arln n fnrn0r.r-~ V8?:•)11S que lhe
·f orem pedidos JWl ,:;~ ennrc:;:;i onnr i,-;:; ·,f'f':'11lldc. ·;F t' r-.r1 V f' f! i ('!1-

ti::ts rlo sru servi c(I:
2 ... a ::t•lminisfrarfín far:'i. fo._!ns n::: mr>;".r~hr'H n:wa l0var :í.
rnf.rnda do ramal 011 dali i trazer os vngnns aue Uvr-rcm dr- ser
Icvaflnc; nn ramal pnra o carrcp:amrnto ou d0sr:-~rg;n.

Fira a cnrgo (Ín eonce;;:sionnriq o movinwnrn .'l~Js vag-nns
•mt.rc n nnnf.o dr• .iunr·r:iio do r::nmll C'Tn :~ J:nh;1 P";q,.,ip:·ü f' :)
.'-rn csbl!PlN'imrnt•J;
::Jn, ns vagons nfio podem sür rmnrflg-adn:: -~ inii0 niJ trnn;;~
pnrtn dr nbjPcf llS f' mrrcnclnria" dfl':.fjwld:l ... :'i l i:r1h:1 prineipal
Ja psf.rnda;

-~n. n adm in i~trn~fíf, cohrnrú, pelo fornrrin1.cn: o c l'Cme~sa
do scn malerial p:ua n ramal. a lnx:1 dr !i~. iJlFT ~'S Yngons

~sff\jam qnrr nfin romplcl:-tmcn!e cntT0-!!'8.do::.;:
!)a, (Js prrc:n.s df'l }l1raçfin dn mnf r•ri2l. af'imn. fixarlr), .scrfin
enln'flflp;..: pPlns Y!'Hrons prdidns p(lln l'fl1lf'f"'.':ir'l,~'rJ·'· :linrl:l qnr,
(~li~~ dos lllflsmn.c; nli•.l se tenha 1tliliz:~Hln:

G". n t.rmpo rlu r:mtP o nnal n~; Yrwon~ o·nd'. . m fi r"-~ Jl'1 r:1n1_.:'ll n_n dfl~Vi~1 niin df'VP nxcf'lrl~l' dl' ~r·;'-; hnrr~~. r:1~11dn r1 r:1mnl
nao hv:--r llHll" de 11m kilnmetro.
Fc:t0 prazo é angmrnfadn dP nwh l1nrn p·P.' ldlnmof.l''1,
r~lf'.m rln primr•irn. 'lfio ~nmnrrlwnrli'h'·~ ::~::; h0rils (Ia n1J!fe q11e
*'fin nc:;;:im fixada~.
De 1 rlr abril n 30 rlc sf'ff!mhro. d::tR 6 ho'!"~c; õa tn.'~"dc :1~
(i da m'1nhfí: de 1 rie outubro a ~lt tl,.... m:Jr"n. thc; 7 hnra"'. rla
nni f~~ :í.s r; l10ra~ rh manhã:
' ·
7'', a dur~wfío da rsladia 11•1 r·:JmrJJ r,onf:l-';1'' a. 11:1rU~· rln·
n:omPnlll flm quo a arlndnisl ''~H:fio f ivf'r' kvn(h fJ': vn.gonc:; va~-w::; un f'aJ·r~gado~ :'i. entr:Jdn do r;1.m:d, ntf; n mnr:;r.ntn flm qnc
o-: vn.g'"-,ns. hvPrnm ~~Ido rcs1 iLn idn:; 1wln (~OPI~ •·1;i•marin ao
r"onlo rlr .Jlmrr:fio com a linha prineinnl:

. P.' o,f''ITICC's~inn~1'io (; rcspon':f'\'t'l p0J:J.'~ rtYr'r·ia~. q11r· ,, 111~~
:"·rrr·pr· rlnl·nnfp n pen~llt',..;,, on r·:;fndin rw carnal:
!1'. no rnsn de demora n·n 1 egrn:.;:~n dos vag':n'. f'iear;'i o
rnnrf'~~innario snjl"ito á multa dP dnn< mil r(~i...: 11nr linrn ~
•

·1'1'1[11

1.101' vngii~t.

com o nlinimo rlc 20!flOOO ·
10. o raJ'rf'g-amPnf.o. dcsrarr·:1. elmmhnn"'f'~l'(J P t)n.;;·,•.llltmll:-.m.~'nlo .dn~ vngon.; no rnmnl .'-'l'l'âll J'1~il.o,'-' por· n(·~-;,Jal do rnn-

('f'.C:'-qonnrw.
'. Oc: vng-ons T't"lmc>ll idos carrflgadns para o :'amai te<'Zío o
~~n~fp da rsiJ'f'dR: c o:c; vag-ons Cflrrf'guclns no ~'ama] ierfio o
· ·;:(~r do conerss,rmarin, não se r1~snon.r:abilizanc1o !1 arl.ministrar,'w ~~elo I).llmerr• ou. peso rlns vr,lumc~s. quando o ~inete do
concr~·" 1.onarw chegar mtacto á estação de destino;
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H, os prrço~ de; loentão ar.imn fi~arlo~ ~~o _inrlf'P~ndenV"s
taxas relativa~ ao pcl'curso na lmhu prnteliWL as qnaes
U'rrio add icionados essrs preços;
.
.
..
Estas taxas stwfto r• obradas de r.onformHladc Ct11\l n.;; 'ariras gt>rars qun rcgerPm a expedição;
.
12, o frete das mcreadorias, proemlentrs do ran:!a' Hr~<1.
f''lbrarlP por lolar:ão eomplcla rle vagão, embora este 11ao ,.:;lrJa
complrlamentl' carregado.
.
O frete das mercadorias dcsl inadas no ram!ll srr:t e()hrado
pelo pr:so da cxpcfliçfio. não podendo o frete tota~ {Jas r~xpe··
di<:lirs. enrrcgadas no mesmo vagão, ser inferia~' a ~0~000;
13, fica n0 nrbHrio de; concessionario carregae n~ mesi~fl
vagão 1!1ercadorias cndcrcr.adas a mais de um dcstmatnrw,
mas destinadas a uma mesma estação, r, rccipl'ocamenlt', rcccbcr rm mn mesmo vagão mercadorias dcspaclndas J)ílr mai::~
tio um t'(lmettcntc, ~nas prcccdentr's dr. uma m9sma nsLn•j:ln;
14. quando o ramal convergir a uma cstaçã?, as merc~
dorin~ provcnirmtr.c. do ramal on :w mesmo desf mnda:; scrao
hxaclas na linha p• inripal, como sn proviPssem nu ~•' (l\~sti
!Jasscm a essa estação;
H), quandiJ n ramal Uvrr origem rnf rr dua~~ Pstaçõr::;, as
mrreadorias pro\·enirntr::; do ramal srriio la\:~Hlas na I inba
principal, comn SP partissmn da estaçil.n imnwdiatamenl n anterior ao ramal, :-;rgnndn a rlirPrção das mrrcadorb:' na linha
principal.
As mrrcadoria~; drstinadns no r:unal f:rrfin taxadas, na
linha priiwipal. como sr. fossrm :lc:;l inadh.~ ú f•';la.;f\o inlnW-diafamcntc poslrrior ao ramal.
1G, quanto :'ts rncreadoria~; destinadas an:; rama"s ~~~• pra7.ns de transpor! f.' na c•c:trada. na ! inll:l prineipal. Pxpil'am nn
nrnmcnto Pm •que a adminislrar:fio li\Pr po~do o:-; \'ag-Gt•'-\, quB
as levam, á disposição do enncrssionario no ponlo dr .innrção.
Heciprocamcntr. quanto ús mrrcadorias procc.Jr.nt.es dos
ramaoq os prazos do t.ransportn da r.sl rnda rmTrm dn momento em que o:;; vagões JnrPm vw~lo-; ~í c.na di.c;pnsic:ín no
ptmf.o dn juncÇ'fí.o.
17, a administraciío nf.io accr.it.a rarrr~amcnfo-; quP ultrapassrm os ma:~ imo:-; de lo! a~ão fixada pa nt ra:la c:::pcrie de
-vagl\e!=;;
Não acccila. tão ponco carrcgnnwnlo.'-! qne ultrnpns.c;rnJ o~
1imit,rs das bitolas e~~tabclccülas.
fRI. a applicação do rlispo~;tn nrstr arLigo fica su.ioila :'is
condir;fírs da tarifa geral, em tudo que não fôr conl rario ás
<I isposiç.ões parf.icularrs que precedem;
19, para os t.ransport.cs dn lenh?, cannas e outras mcrrad?rias de pouco valnr serão ostnbrlerirlas cnnvcnçõrs es(b~

pcrJars.

vu
ArL RO. Por dcsparho rle valo1'rs cntendc-sP. o transport;o. de ouro,. pral.a, platina o prclrns preciosas em obras
<le JOtas, _cas·qumha dr nuro e praf.a. moeda je ouro, praf.a,
cobre e 1~wkel, papel-moeda dr qua.esqucr valores.
,
Considera-se fraudn toda. a dr;clamt:ão inn~acf a, !lluanto
:t natnrrza, ao valor ou peso dos ob,Jectos :1rima espcrificado'l,
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Art. 81. Os desepachos de valores pagam as
(]a tarifa n. 3 o mais 1 o/o ad-valnr.em.

Il';"Sm~{:; t~uas

- Art. 812. As taxas são applirac!as por tnnrladas e por kilnmetro, quanto ~1 distancia! n a plll'CI'nfa~·cm ad-valorern por
1 :000$; toda a fraecão .infrrior a psfa cifra rnnfa-se como

1 :000$000.
Art. 83. O fr'rtt- mini1110 dP nmn Pxpedicfin de valores tS
dn 10$000.
Art. 84. Estes oh.icrtos dPVPlll ROl' cn idadosamPnf.f' prsados o só serão PXpedidos em tt·ens de viajantes.
Art. ;815. O dinheiro amnrdadn. as jnias, as pedras e os:
metaes preciosos rlry0m 0sfar arnndicinnadns Pm saecns. caixas ou barris.
~ Lo Estas expedições devem srr aprC'scnfadas pelos expedifores, já acondicionadas, como aqni se exige; não devem
J~er acondicionadas prlns af!'rntn~ nu nul.ros ompPegadoR da
psf.rada.
Art. 86. O transporto a flPsr.ob,,rtn é prohibido.
Art. 87. Os sacrn"- drYPlll sr'r de panno forte, cozidos
por dentro .p, perfritos. istn (~. não dilacerados nem rcmenflados.
A bnc<'a (lesf rs sarro~ srrá fechada por meio de corda
im cordel inf~iriço, cujo nó serú r~nbrrto por sinete em lacro
on rhumbo r cujas extremidadrs Sf'rão mantidas por sineto
jgnnl sohrr nma ficha solta.
En1 falta de sinf't.P. as nxtrrrllida:lrs da corda ou co:r.del
pndr·J'i\n ~f'r pprfn do 116, inf.J;o~luzidas em lacre nu ehumbo.
Art.. SR. As caixas on barl'is serão pi'P~arlos nn aT'lQuearJos r~nn1 solidez. r' nãn dPvf'I'ãn apr·t•sf'nl at· Yrsl ig-in algnm do
nlwrlura PncohPl'fa Jlrm de fr:wlur·a.
As caixas s0rãn fnrtemrntr 1i ganas por meio de corda
intririça rnllocada mn cruz. com I anfns sinctes. em lacre ou
{'hnrnho. quantos forPm nrr·.pss:u•i,Js p:ua garanti r a inviola hil idad0 :los vnlnmns.
1~1 ns barris uma rnrrla applir'ada 1'111 nruz nas duas ext.relnidarlrs s0r(i fixada por Tllf'in dr sinrdr' 1'111 laern ou chumbo.
Art. ~!1. O paprl mo1'da nu nnt.as de banco. as apolices e
nc(;ões dP rnmpanllias ~' outros parwis-valores devem ser apreRPntadns Pf1l sarros nn f'aixas. nu fnrrnnr parnf.pp, l'0V0Rf idos rl0
I'TlVnlfm·ins inlarfns f'lll Jii11l!'l nrr panno f~ncnradn.
1'odavia os volumPs aprr~sl'nt arlos Prn 0nvnlf.rwin ri e papr>l
porleriin S"~' arP0Hos. sP. r>m l'nlaefin :í snlirlPz 0 ao arondiciomtmenln. nst0~ cnvolforin;;: nnrla. df~ixnrcm a rlesP.iar.
Tnrlo o pacofp, rfpn•. srr f0rhndn nor meio do sinetcs em
Jacr0. srndo r•sf f'~ f~m mmw.l'l) Rnffi1· iPII Lt~ n;n·a a~sogurar sua
invinlabi1irlade (f.J·es ~rr.Io menos).
Art.. 90. Na not.a dP 1'\:Xpe.diçãn qw' acompanhar um transporte de onro, joias. etc., dcvf'-se mencionar. independenteH. ente rln.s inflil~aÇÕf's nrdir:Ul'ins. o vnlnr nor extenso do arti::rn.
f' dovo havPr siltPfA 0m lacre ig-nal
an nnnosf o sobre os vo-

lumes.
Art'; !H. ÜR l'ndeJ'f'Çns nã.o devmn Rf'T' eosiclos. nem collados, nem prrgados nos volumes. afim df' O'th não nossam en-

<'Obril' v0sl.igios de abnrtura ou fr·ael ura: podem ser ou cscriptos sobre os vohJmf's o:u 1ffixado~ a nl1es nor meio de cordel.
A dPrlararão r)n yaJnr .no artil::!o srrú mPncinnada, por ex,f f'nso, no f'ndcrrço.
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Art. 92. As iniciaes, legendas, armas, firmas sociaes ou os
nomr:;;; de estabelecimentos. impressos sobre os fiacros. caixas,
barris e pacotJ~s rlrvorn sur 'P-erfeitamente legivois.
Art. 0:3. Os siTwl.rs rPitos norn mondas sfío formalmente

rrohibidos.
Art.. !H. As expedições rlo valores devem ser apresentadas a despacho prlos rnPnos uma hora antes da marcada para
a ))ill'f ida .do fl'I'Til, para ]HHlPI'I'Tll Sl'g"11Íl' pefn TI11~STIIO.
Ad. 05. As expedit.:líPs de valores sô serão entregues aos
proprios flost.inatarins, rcc~ 'nllt~eidos ou abonados como taes. ou
a seus IWCi_,ostos I)Ol' ellcs devidamente autorizados. sempre
mediante recibo no proprio eonhccimcnlo.
·

vnr
'l'P.\NRPílH'l'E llE YEITIC(li.OR

AJ'f.. fl'ô. A~ tarifa::; 1n. 21 r ?? annlirarn-sr no f.ransnort.r
flt' vchifmlos dr qualrpwr .•spr.c\f', ar·ntrdns nu deRarmado~.
A tarifa n. 21 comw·ehendt~ carros Jnnelwes. diligencias.
ralccas. carrnf' para camhho rlP frrrn dr trae~ão animal c onlrns vf'hiculo~ dP quatro ~·odas para lransporln dP pessoas.
;\ fari fa n. 2:2 t•nnlp_r·t•1t~·trtl(• catTns, carr·o(:as, c::nt·cla.:; e
oulros vehiculos d1• dun~; ou qualro rodas par-a transpor-te dP
generns, filhuryR n oufros Y<'hicnlos de dnas r0rlas para lt'ftnRJWrt.e de pr;gsoas.
Arf. !l7. Os vehiculos para transnurte de generos ou para
serviço de lavow't} temn o alla! imenfo dr~ 2G olo f-li csfiver.~m
desarmados.
Art. !)8. Os vn;:;õPs. a~ Jor.omrd ivas P n." t.f'JHinrs. desarmados, pagarão pela farifo n. H.
Art. !l!l. 10s vagt1r~s roriando sobre os eixos pagarão 125
réts ]Wl' rixn n por kilomefro ou Jracr.iio de kilorrtetro •' as locomot~' as enm os snn;:.; f r• tttl r• r.-.:. st~rn vapor, 1lagar fio ~2$ p01-.
l<ilomelro.
As Jocnmof iv:1s r·n1n ';apor pac,ariio n frete QtTC fn1· r.onVmJCionarlo.
Art. JOO. O carrega··nent.o e descarregamento dos vet.·iculos são feitos pelos cuidndos e 1nor conta e risr.n dos experlilnr(;:-: e dos destinaf.arios.
TTlANSPOTlTE DI<: ,\NIMAES

Al'f. 1 Ol. O transporte de animacs eshí sujnit.o ús tarifas
~:l. 2·1. 25 e 2G. O minimo para applic:u::fín dPslas lal'ifas
,). de ~O kilomctros.
Arl. t 02. O frete mini mo de urna expedição de animaes
~~ do 3$ para os das tarifas 23, 25 e 26 e 500 róis para os da
tarifa 24.
Art. 103. Os anima·es poderão ser despachados nos trens
mixtos, de cargas c de viajante:", ~~ pagal'fio os frel.es nas condii;Ões estipuladas nos artigos ahaixo.

ns.
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EM TRE~S 1\IIXTOR E DF: r.ARGAR

A rt:. 10'~. o~ animaPS de monf ~ll'ia pagarão os frrtcs !pr]a
tarifa 23.
:Art.. 105. Os boi~. vacrn~:~ " vilrllas pagarão· pela tarifa 25.
Art.. 10ü. Os J10rros r.cYarlo::; pagarão ns fretes pela ta'rifa n. ·26. Si dent.I·o do mrsmn vag-ão pudf'rrm ~=;egruir mair1
dA ô destes animaPs, os qnr PXCf'rlrrPm rlc<:'.(C numero p(lgarão ·
m:'l.ade flas taxas da tarifa n. 2G.
Art.. 107. Os carneiro:.~. cabrito:::. riíeB e porcos commnnq
o onfros Sf>tnrlhantf's pagarfín os frrfes pela tarifa n. 2/t. Si
df'nl ro do mnsmo yagfío pmlrrrm f'cguir mais de 20 dest.c·s
animnns, os que ·rx:rrrlrrrm rlrstc numero pagarão metade das
taxas fla tarifa n. 21. Os l'ãt>s devem f'stae lJc•m nçaimados c

presos

{t

corrf'nte.

Art.. 108. Para os transporfns de qnn !ralam os artigos
101: r 107 drvem os in1oressados dnr aviso anfPs da sahicla do
t.rrm da esLação inicial para que ni:i.o so.ia a 0sl rada obrigaria
n conduzir carros do animars sem nrePssirlnrlr.
Art.. 109. As avrs só poderão ~~rr nerrila~ a• despacho
qnandn acondicionada~ Pl11 cngr::ulndrH.
EM TI1ENS DF. \'1.'\.TAN'l'ER

Art. 110. Os animaes de montaria, bois, varcas c vitella.o:; poderão ser despachados nos h·cns 'dp via,iant.rs pagando
()S fretes pela lotação flo vagfín. ~PlHln nf't'f'"!iario, port~m. que
os int.orrc.:sados dllrm aviso eom ~·'~ ltor·:J·-; dn anlrrndencia.
:Art. 1 H. Os cães tambrm podrrão ser drspnehados nos
trens do viajantes desde que estejam lJf'm aç,aimados e presos
á corrente n possam seguir no carro de haga·.~)cns. pagando
vela tarifa '12. Todav~a. os cães pequenos, chamados de ~alão,
que acompanharem viajantos, pndrm ser admit.f idos nos car·ros do passageiros. sob as seguintes condir,õrc.::
1°, estarem dent.ro dP nma rPsta:
2", o peso t.otal rln cão c da ccsl a ni'io fhWfl. s."'l' snpPrior a
·~ k il ogrammaf1:
3°, pagar passngr.m de 2• r las se:
lt'\ quando não hotlYflr roclomacõcs nos onfros viajantes.
O transporte de cães nrsl as conrl it~õrs •' feito por conf a o
~ ;'-'('1' d"~~ srus donos.

lA ri. 112. Quando os nnimm~s da;:; t:1rifns 21 n 25 forPm
rlestinados :.í. estaç.fin além do iLinrrario do l.rnm .peJo qual forrm pxpr.flidoR. sô :=mri'io ar-r.Pifos mrdianln a taxa arldicionnl
()n 2$ por cabeça, tmra rlcsne.zas rlP r.nclwiraR na psf.ncãn r.m
("[tW pernoil.arPm. sondo a rofrridn taxa afldicional flohrmla
()ll triplirnrla, si o animal tiver de~ prmnila1' Pm rluas on tres
r~f.n~õps.

Art.. 111. 0Fl nnitnaps prrigosos rm t1rnhmn caRo podPm
ser conduzidos Pl11 trens fle via.ianf.rs ü sf'J'iio l.r::msporlados
nos trens de mercadorias. quando houver, l:i 0sUverem com
toda a segurança acondicionados em jaula. O frete deste<;

nnimnM 1=;0rá cohrado :'t razão de 60'0 réis por vngãô f'Sprcial

o por kilomRtro com o minimo de 20~000.
0:; Pxpr,ditorec; sfío rrspommvP.ic; por qualqnrr drsastre
('rtuc.arlo 110r taos animaos.
ArL. 11-1. Os animurs (excr.pto os !pequenos de que traLà
o art. 107) devem scJ' aprcsrntados na est::u;ão, pelo menos
nma hora antes da reg-ulamentar ]1ara a part.ida do trem.
Art. 1 Hi. Os transport.es que necessitarem de nm vagi1o
inteiro ou de mais de um vag:lo, devrm sPr anmmciados com
2-1 horas de antr.ccdPncia. prlo nwnos.
As disposiçfíps do ar!. 7 t, s::to appl icaYf'is ao~ fr::m~;portc'1·
dr. animaes.
Art. 116. O embarqnt> p, (lflscmbarque sãn feitos sob OA
r.nidaclos. inteira rrspom·.::lll,ilirl:Hlfl P :í. ensta do~ c:qwflit.lro;::. e
dl)s drc;t.inatarlos.

Art. 1'17. 0:-:: animac.c; rlevcm Rcr acompanhados por con ..
fluctor: não o sendo nem ·estando o desl inaf.ario presente á
rhng<ada flo Ll'Cm, serão remettidm; para o deposito puhlico
por r.nnta ~ risco rl~ s~us flonm;.
Si o Deposiln publico ficar ha mai~ df' 2 kilomrt.ro~ dà
f'staçfío, serão os animaPs remelt.idos para a eochrira mnia
proxima, nfim f! r srrrm al1 i tratador-; pnr ron1a P riseo de
se11s dono~.

Os conducf.orrs até o numero de dons rm rarl:l rcnf ena
de eab0(}a de gado. trrão transpor!~ gratuito dc ida e volta,
como viajante dr 2" elassr. podendo viajar no carro do ccmrluetor do f.rf'm, ~~i lwuvrr eomparf.imr'nto, ou nos vaf!ões dA

gado.

o~

p:l~lll'iio

eonrluet.orr:::, qur Pxrrrlrrrm do numrro ncima fixndn,
pnssagem.

A rsLrnda nfí.o .~ rcsponsnvel nela fuJ:m rlr animnr~. salvo

prnv:mdn-s11 culna de sen JWssoal.
Art. H8. Os animaes, ar.ompanhando vin:;nnlc.:o, podem
ser trnns.por!.ndos sem no la de expcdir,ão.

X

Arf. H!l. A~ f'rdnr,õrs mnril.imns rla cstrn.da, comri infer..postos. ao trammortr J10l' via terrestre. rccr.bem. gnaT·dam, cnn ..
srrvam. expedem r entregam o ob.iecto de tran::mortf', ou i.e·
r1ha rsfr dn srg-nil' para o in! r,rior Pm vag.1'f.rs da nsl rada, n11
I Pnlm rlo 11assar ·fl0stns para r.mbarrar,i}r.~ at.rarada~ an eá.e~
nu pont.c rlns mrsmas N:la0Õf'~. 1rorn on srm :mxilin dos appaPrlhos rlr- rarg~ r> rJ,. . c;;cat•ga, rlf' qun cli.;;põPm as mrsmas e<;fa.

r.nes.

.

·

Art.. 120. O ingrcqso ao rrrinf o da 11onf.c r' cáos si] é permittirln pnra oh.icclo {)e SPrvir,.o. lornando-sf' vr,flnrlo, (h'pois
dac; (i llnras da tardP, aoR qnc 11ão nprt""~Rf'tllnrrm 1ic~cnça pnl'
p:::rriptn fln agPnl.f' rla f'Staç.fio.
Art. 121. Os sPrvic:.ns da ponte P r(tf'S snriio rrgulados por
:mnuncios pr(l·:ios.
Art.. 122. (b snrvir;os df' car!!a (\ d0.c;rar~a !;Ô !-;t' ·rarfío rl~
on para embarcações ntracadas ao rárs o ponf.P. 110r intm·modio do pessoal da estrada ou não, conforme ft,r solicitado e
autorizado, e eom auxilio da rabrea on elos guinda.lJtc.:, que é

1
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ohrigatorio sempre que, para as operações de carga c descarga, o emprego de taes apparelhos fôr necessario.
:Art. 12~. A at:racacão d~ .embarcações no cáes ou ponte
se fará mediante licença; Sll,Jeitandn-se, porém, as embarcações atracadas ás mudanças que o~ servir-os exigirem, e forem detr.rmim!da~. com ant.rr,r:dencia dP 24' horas, pelo empregado da estrada inr,umhi.do de regnlar sna execução.
Art. 124. Dcpnis de terminaria a descarga. serão as embarcações ret.iradas sob pena de pagamento da taxa de i$ por
metro corrente c por dia rlo Jog-ar tJll~' occnparem, além da indcmnização rln estadia fm·fada aos navios ou embarcações
preteridas. flUI' as f.m·iam de sn:r.crdf'r no Jogar occupado.
Art.. 125. As tripnla(.'õr~s das embarcaçõrs atra;C·adas ao
cáes ou pontes ficarão snjeitas, emquant.o afii. permanecerem
as mesmas cmharcar:.õcs. ás disposições do regulamento de 26
do abril de 1857. r'm relação :'i sPgnrança, fiscnlização o poJirda das f'~f.rarla~ de ferro.
1\.rl.. 12(i. Ü~ SPrYÍÇnfl de carregamento OU de descarga,
com auxilio de g-uindastes, serfío sempre cffcct.nadm; pelo pcsRoal da Cf;trada. fJIW proceder/á :1 sna cxcenção c·nm n maxima
ln·evi·rl::uie P coÍn o cuidado preciso. para rwifnr avarias pela~
quacs srr:í. rcs.ponsavel.
Art. 127. Nfio se pormittirãn atraeadas ao r;íes on ponies embarcações qne ·não estejam recebendo nn entregando
carga.Os conlravcntorcs incnl'J'Nfio nnp. lH'nas do nrt. l2-í, srnrlo.
além disso, compeli idos a se rt~l iran'm do Jogar· nr'<'ll pado.
Art. 128. As avarias c ·damnos, causados ao eács. pont"
ou matedal da estrada, pelas omlJarcações atracarias. ou por
sua tripulaçfi<), :wrão indrmnizaclos á vista da nota das despe~as de rnparaçfio quc• forem nPcr•ssarins, c qnc sPrão orçadas
pelo prssoal da estrada.
Ad.. 12!). Pela 'drsc~rga àas mercadorias das cmbaJ'ICa'}Õcs para o cács ou ponte. ou 'Pelo carregament.o das mesmas
dn ceies ou ponte para as embarcações, a estrada cobrará. p01'
rr1da npr•raJ;ão. qnanrlo rareccrcm ne empreg-o dn;; g-uinc1astf'c.::
AI t; 1 tonelada

nn ' 2

ne

(j

Tonelada
2$000

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

toneladas a 5 ............................. .
toneladas a 2.0 .......................... ,...•

A t.a-xa minima do guindaste

r

5$000

10$000

de rí$000.

Qmmdo nfí.o r.arecrrom do ~mprego do guindaste:
500 réis por cada operacãc c por fracção indivisível de
J'f1 0 kilogrammas, com um minimo de 3$000.
Se ó carregamento ou descarga tiver de ser feito pelos
cxpcditorcs ou dr~t.inntarins. a rsfrana cohrar:'i sóment.e, po1·
cada opcrac;ão, a taxa dr\ 200 r•' is rwr fl'acção indivisivcl dH
iOO kilogrammas. com mn minimo dn 1$, pelo auxilio de sen,
pessoal, .se fôr este solidtado; do rnntrario nada cobrará.
Art.. 130. Pela pesada qun sn fizrr em mercadorias des(~:lJ'I'P.~n·das no .d.Ps ou pnlltP, nnhrar:í. a nsl rada aR seguintes
I axas:
·
Para as mercadorias carre-.smdas a granel 5$ por vagão.
Para as outras mercadorias. ?.00 réis por fracçlio indi1

Yi'lÍ\'Pl de I 00 ldlogrnmrnns.
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AL'L. i~U. U ue:;clltlJal'lJ.Ue tlu:; au.imae:;, da~ embarcações
lJara o eáe::; uu ponte e o embarque do cáes ou ponte para as
embarcações pouem ser f·~ifos pda estrada, mediante as so~uintes Laxas vm calw-;a uu upetação:
I' ara os animaes das tarifas liS. 23, ~5 c ~G, ~~000;
Para os animacs na tal'ifa n. 21 500 rt~i~, ~~nm o minimo
1.1~~ ·l$'UOU.

Se para '' embarque ou Llescmbarque de animam; das ta2:3, ~5 n 2G houver 1weessidade tln razur 11so de appa rei!Jos, cobt·aJ'-se-ha lllUis por t·al.w~~a e por· opm·avfw a taxa

rifa~ n:-;.

dt• ;{$000.
j\s ,iau las t~lllll aui1naos ferozes pudem ser ~:ancgadas ou
det!t'Ul'n~gaLI.<b. pula estrat..la, met..liante a taxa de f)$ por ope-

raçã" ·~ pnr ,iallla eujas t..limensões não L'Xecdam de .2,'70 X.

x

X J,~U e lU$ pam a:-; dt~ maiores dimensões.
ArL. U:.2. A',:; mercadm·ia:::; desearregadas por via mal'iLima
c.tlltt!cdc~-sc nm pt·aztl d.: dous dias de estadia livre; não sendo
despachadas lhmt ro dusle prazo, lH·atn :-;11jeilas ú <ll'llti.lzenngem de:
1. o l'ara a:s mercadmias depositadas nos· :U'IJHlzens, tiO réis
1'01' dia c por JO kilos, eom o minimo de ;,oo r(·is;
'!.o para as mern.ctorias depositadas a céo aberto 50 réis
pnr rJia l~ 001' 1.{)1) kilogrammas com O mínimo de l:}1(liO réis.
E~tas taxas srrfio ·cobradas até o prazo de ao dias.
Uo dia :31 em diantr ~ armazenagem será cobrada pelo
duhro das Utxas acima fixadas.
As mercadoria:-:; q11 c dentro do prazu de ~I·U dia~ depois
de descarregadas, não forem de~pachada~, ~c·rftl) f'qmparadas
ús do ar L. 16G e observar-se-ha o que estatue c~t(~ arl.tgo.
ArL. 133. A estl'arla não se responsahilisa [)(Jt' qnalqucr
t!Y:uia ou demora que, no carregamento ou descart-:a, possam
f m· as embarcações atracadas á ponte ou cáes
da nst.ação,
qut'l' ·l't 11· at't' idt'llt e JJ(IS apparclhos, quer por qualqtter outra
causa.
1,~0

XI
r:ONIIH..:ÕES

til':llAEH

Art. J;; í. O embargo on ·penhora em merc:ulori;t< Ll
qH:wsqner ohjPr.Los dPpo~il.ados nas ~~~f.a.,;õPs da ('sf.rada <t•do
!'!~guiados

pelas

rlhW,si~:{IP.s

rln dt'('l'Pio 11. Ríl. de· 1::; d,·

til!-

penlJ•H·adt~..:

não

fnhro do 1851.
Art.

135.

Os nbjcefo:-: emhm·gu.lo-:

''li

st~rfio refiratlns das r".;taçõcs, sem for sido a

zarla dn que lhe for tlrvitf,, pnr· frt~ln.

Psfradi\ indcmniai·mar.enag-c•m e mais

dl'spuzas.
A L'f • 1:16. Quando u. c~mbarg-o uu a pcnlinra ''Pt~ah ir em
gcueros tle facil dl'teriornçãn. noeivos on IH~rigtl:-;o:-:. 11ão pod(!rão cllcs fir·ar dt•po,.;jf :ulo:-: na.-' esl ações.
Art. 131. Os voltlllW:-> e ul.J.keLus apprelwndidos pela Fazenda Nacional, quA llw fiearem pertPneendn. nfín se excluem
das disposições dos arligos anteriores.

AGTOt:l VO PODJ.m

E~Eí.:UTlVO.

1\ECEBI l\lENTQ

Art. nls. Em f.odas as etilações da esl.radt~ os cscriptorios estarão abNfos meia hora auf os da. .part.Hla dos trens
para n re'.~•·l.Jimenlo ~~ dr·.spadtn dn bagagem;, encomHwm.las
e anirnaes.
Arl. 1:·m. l':.1ra n reed1itnenl.n das I'Xpedit.;Õe:-3 tle utercadorias t'. vt•hieullls. o:-> t•srriptorios abrem-se ús 8 llnms da
lnanhft e fceliam-~~~~ ás 4 horas da tarde, com exclusão uos
df)JtlÍllgos.

Art. l 'JO. Nas t'sl<u;õos dcsp1·n\idas d1~ tWsvio :.t esl.rada
]Jt•dertí. rl'~:w;ar vul tl1llf'S dP pc.so sll pn1·ior a f? O k ilogTami~las
e expPdif:ão de '''"rTadcll·ias que rw:;arem ma1s de _200 kt1 1 ~
granuna:3 nn qtt•~ exigirelll o estaeiuuameul.ft de vagoes na llnlra lH'ineipal.
.
..'\1'1. I í I. ~~·JIIttlltta metTadoria. para l'llJU f mnsporlo
pela estrada dP ft•t'l'fl s<~ ~~xigP JIOI a dl' I'Xpedi<;ão, púdo SI~ r· I'eeebida pp)o.; cJtlfll'P~ados da ~~s! rada, ~;i não viel' aeon11panhada
da uol.a df' <':qll'dit)tt•, o11 11i'ío l'or !'Pila na 'wcasião do despa-

cho.
11.

AL'l. I ·~'2. As nH~rnadorias laxad:~s peln Jll't~t;fl da larifa
l7 dCVI'lll ser· atllllllleiada~ !lU dia an!Pr'iflr a11 dtl despaeho,

!'i não pudl•t·~·llt sp r· re1~ebidas dial'iamcnf:e.
Estas mr,n·adorias não serão l'f'rolhidas debaixo d1~ eohcrla e ficarão su,if'itas, qnanlo :í a.l'lnazenagcm, ás mesmas
diHJHJSi~;ÕI'~ rcfr,J'f'lllc~s <Ís ontras.
Art. ·I .'t:3. As mrt·eadorias f.~ rprar-:qLWt' ohj1•clos cniTegueR
ú o~lt'ai.la Sl~l'iío eonfcridus na <• ...:f a1~il' 1 d<' pr·n(·edPJieia P na d1•
dc::;Liuo ~. medida qne forem sendo n•cdlidns, vni l'ieando-sf~
as mat·ca.s. a quanl idadf', a qualitlad<~ dos lllf'smos, a ual.urcza
da Inet·ca!l(lria. o ]leso, frnle ]mgo n as d<•.spezas 3<~eessorias.
_,\d. I 'l·'t. A lJI".;ada dos volll!lw:--:, submeltiuos a dcspaeho, df've, t.'m ;..!f't'al, sur feita pnlo pl'ssoat do ·expcditor no
aelo de rn!re~:ar fl grrH't'" nas eslaefí,~s, visto que ns ~agentes
dcvf.'m f~xigir quP 1.1 peso indieado na nula uc cx;pedição seja
provad11 pelo propr·i11 Pxpedilnr f'lll pr·r;;cr~t_:a dn pessoal da
estrada. qnr nada pf'rcr!w IHH' pPsadas.
~~ntrefanto, esse s(•t·vit~o poderá st~t· ff'il.f• pdn ;pessoal da
estmda, q11ando. para eotrv,~nif'twi;t cl:t :JI'l'tit1laçãn dos Yl tlunws, nã•t f11r lJtl':si\'f'!. pe·;al-n~ nn acl.n dn .;ntrarern JlUl'a os
at'lllHZ('IlS.

.

.Ar f. 1 ~~.
Na •~:-;ta1;ão de parti Lia. se1.'á a unta <h·) expec.tiçãn J't•;;i:.;Lrada em J'esumo no livn1 l.alão, do qual :1c extrahir:.i. •• avi::;o fJU lionheeimettf.o quo lcm de ficar ew poder tln

expedi for.
O regislru deve mencifmar os uonws do expeditor e f!,,
.Uestinatado, as mareas, os nurncros de volumes, a totalidade
do pC!:iO. da exrH~tli~,;ãu, o frr~tn JHtgo nu a pagar e as despeza:1
acec:--;sol'Jas.

•J'nr cada dcspadw das tar·iJ:.tc: n:-;. :: a ~:G (não se exC''pluamlo os tran:•port.ei'i gratuit.ns), ~~o.!Jrará a e.<~trada a taxa
de 300 réis pelo fot·nccimcnto daH no! us de expedit;ão necessaria.:; para o df'spacho, as rtuae::; ;:crilo entregue~,; uo exneditor,
Hu (•;;f.p li\'í'l' dp ~~nehel-a~.

Art.
illt3. 'l'odo o despacho de IJH'l'cadorias, valores,
anima8s, etc., fS ceTtificado por um aviso ou conho«imenlu que scn\ entregue ao expediLor.

t:at'ro~,
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1\rl.. 117. O expediL'H' ilOUClá annullar ou vat'll.ll' a Cl)ll:;iguaeãu do objedo do Lranspurle eU.JO de:::vaclto ltuuvpr pago,
nntquanfn na t•sl:u;ão dr1 de;-.;Lino n:-:se oJJjcl'Lo não pas.,ar· ar)
donrinio do de:-:tinatario pr~Ia ain'nsPnl.aç;ão
avisu ou collltecinwnLo que llw dá o direi lo de entrar ua post;e delle.
Nu ea:-;n de aunullação, o objecto do l.mnsvorle l'CYin·Lerá
a11 0X}JeuitoJ· ou terá o desUno que e:::te desiguat·, en~H·ando-sc
w:; dr~spezas iuherenles ú allr:ração e as du llOVH despaeho, so
hiiUV~'t'em, cxd u idas súwen Le as de can·ogameulo n dc·scarga.
ou r('stiluindo-se u fri'Le sPm aH clespezas das nula.c.; dfl de.-;l)<tf'IJo. l'UtTegaJnt•nlo ~~ rh~scarga, se a ~~xpedidio nãu tin·t· :-;cgu idu ao seu destino.
.
'-+11
1\u ea::;u tk Hova. eonsignar:i:in, l'ar-se-ha no\·o rkc.;paehu.
culJJ't\l:d,I-Sl~ ac; dr·:-'pr•za~ dp:-;1.1~~. as du~ aviso:-; nu ldt•t_;r<IIlltllU~
que flH't'lll t~xpr·di,!o:-; ~~li difl't•rt·n~a de Jrde.
U cxpeuil,1r, t•nr Lodos o:-1 <:a~os, devct·ú n·sliLuir :i."~
fr·uda os \lUt'IHll''H!ns qur· li\t~t· rPePbid''· i~IP ··~, u ütmlteeiiiii'Hlo,
n~rlilicado ou qualqlll'l' uulr,l. c;t•ur o qLw nenhtllua altcra~·ão
sr~ t'arú no dt'.spaelt".
A t•:-;l:.v:t"írl do dr·.-;par!Jo 1'~ a !'Oiltpdt~nh~ para al.lc!rdf't' n
IJI'II\'idendar ~;obl'l' t'>li1S allt'I'D('fíf's a pt~dido~ vor e.H·.ripl.o, du
e:qwdHm· "" do :-;1~11 l't•pt'l'~w.nl.<utlP lcgalmcu1t~ :.Pr!ol'izado,
cumpt•itHio at• a~·"utu da n:-;l,rtt;:lo leval' o oenonido intmcdialamcntc ao conht•tiuwulu dn Lrafegu e da eüTlladoria.

uo

A.l'f. HS. :\ t•slrada ptídt>, na::; estar.i)e:-:; do inl,~riol', fa:i.ll' :túranlaJueJtlus de diuiH•iJ'tJS sobr·t~ os gcncros tiC'titinadils ao
I raJn:.;pnl'[r~ da ~~:;[ruda d1~ l'crro, nwdiante Ullla C.O!llll1Íssf\o
rtJtlVCJJcionatia, eoml.anLn
IJUl•l lllf'llU:-:i, U dtq~lo

:\1'1, l 'J U.

:\

Ja

lJIIP

o valor da mercadoria exceda,

llll'SJ11U HOlllllli.l.

das expedições

tl1~

nwi·eadoria::;, va-ü hora~ da
domingos •
..:\. entrega das expedições de bagagens e encommcnda:s col'n lt'cga

Jni'I';.;, ,,.], i<·ttlu:-; e animacs comcr;a nas r~stações ús
llWllhfi c t.f~rmiua :.is (j horas da tarde, excepto nos

meça Hí miuutos depois da chegada do primeiro ll'Cill, e tcrlllÜia ú hora do fechar-se a estação.
Art. 150. O destinai at·io ou ::ieu mandatarlo •i ui.Jrigado
n passar t•eeibrl das expedit;ijes flaH lllcrcadoria!:i, ,-alorP!'í, f't.(·.••
lia unta de cxpt•ui~.:Cto, r·rmheciuwn!o, aYiso ou na t:allcnwta
dn:-; nnf regadores.
Al'f. .. Hil. O dcRtiuafario tem direiLq de tmLe!:i do na::;sar n·r·ibo dú, mcreadoria. t·xaruinar o f)stado r~xlcrno dns volunH~~-. ~6 sP JH't'mitf.i!':'t o (•x:anw inlcr11o, ~;e u volume aprc~Pnf:tJ' ill(lil'iu~.; de violar.;fío 011 avat·ia.
J\,,~ ca:-;us de :nal'ia, o dcsl.inal.al'iu ~,,, b•m dirr~i!.n dP rceusat· a 1uercadoeia, quanclu <'~.d.a estiver de tal modo damnificada fJUP ncnhurn 'alm· l'onullel'eial f.eulta. ou quaJHiq o voluHH~ fol'JJtat· llltl Indo till que a avaria de Ullla pudt~ importe
pcl·!i~t d•l \alnr para o todo.
~··wl.:.•, }Jon;rn, a avaria apenas parcial, deve reLirar a mcr.oadoria logo depois de avaliado o damno causado.
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/üt. i:í::'. Nos casos de demora de vm'Lo de unm expudi-

tle::;Liuatario não tom tlireito, soiJ prclexlu do não cstae
etla comr•lüta, ue recusar-se a retirar a varte que tiver chet:,ado, salvo o caso em que a eXJpcdição fra~ciouada constituir
um todo tal que a falta de uma parte o inutilize.
Art. 153. Quando mercadorias, taos como lructas frescas,
.Jqgumed f.t:I:'H~os. carne Jl·esca, peixe fresco e outros semelhant•.:!; chí!garem á e~tação do destino em estado tal que possa,.n
ser nocivas il Sl•Ude publica, a estrada doverú fazer enterrai-as,
avif1am!o aos iJ.oteressados. Do eutenamento se lavrará termo.
Ar(.. 154. (; transporte, em retorno, de todo o objecto re-eu~ado, ou não procurado pelo dm;Linatario, é sujeito á taxa..
Art. 1f:~·. Si antes de feita a entrega da mercadoria ;w
dcsLinatario, pr ocedeudo-se ao exame do despacho, o que .;
obrig~.tc.rw, se ·verificar que o freLe
coLrado ua esta!,;ãO sh
partJd() 0u i:at11rado para ser cobrado ua esta(.~ão de cheg3da,
é inft•L(•.1r i\(1 real. ou que se deixou de colH'ar ou indicar, p·v-r&
Scl cobrar, alguma taxa, dever-se-ha reter a mercadoria até quJ
o c:xpect.itor ou ustinatario satisfaça a differcnça do frete.
Si a differença for contra o expedilul', o agente dará eunh,ecimento della ao llestmatario, corrigirá a nota de expedição, o conhecimento ou aviso u~~pedivu, quer nes.te. quer naquelle caso, e communic~rá innncdiatamente oá Contadoria.
tJÜo, u

<I Vl80

DE ·~IIEGADA E PHAZOS DE DESCARGA E ESTADIA LIVR~

Art.. 156. Os agentes das estações dat·ão aviso aos dcs-

vor boletim, da chegada. uas mercadorias. de qw: a
cslrada não tiver de. effectuar a remessa a domicilio, air.:da
quando nenhuma recommendacão teiJha sido feita pelos retipcctivos cxpeditorcs.
Este holdim (~ f.a:xado tia esl nçüo de varLida, á razão do
200 réis.
Art.. 15;. o tempo concedido para a descarga ou a estadia
~.'Te, conta-se a partir da n,messa do aviso, indicando-se a
ltora ao desLinatario ou a seu correspondente pelos portador2s
da Estrada ou pelo CoiTeio.
Art. 158. Si, dentro de 24 'horas, depois de avisado, nio
for a descarga feita p·elos dnsLinnlarios, será, á custa destes,
eHectuada pela estrada, medi ante a taxa respectiva.
Em caso de accumulação de cargas, a estrada reserva-se,
n.lem disto, o direito de fazer descarregar ou remover da Cfitar,ão, ex-o {fi cio, a mercadoria por conta do expedi I or.
Art. 159. As mercadorias, vehiculos. etc., dnvem ser retirados das estações da Capital e Niotheroy dentro de 2-i ho-ra:-:,
e das do interior dentro de 48 horas.
As mercadorias cujo peso c.xceuer a 10 toneladas e não
IH ecü-mrem ficar armazenadas sol} eoherta enxuta, podem ser
rpfiradas das Pst.a~ÕC's dn interiol' no prazo de seis dias.
Descontam-si' os domingos, dias rlc f1~sfa nar.ional e sar.r dif•ados.
.
TPrminado o prazo lH'I'miUido. a dl'lll01'a é rmlcnlarla sohT·o
todas as horas seguintes, tanto do dia como da noite, sem
e.xcepção dos domingos, dias de festa nacional c santificados.
(i~mfarios,
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-~d. Jôu . .\:-•·· ..;•·ttd" ...~ ttt••t·•·:td\lt·ia::i l'etirauas du:' C'arTo,.:
ou dos at·mazens dt•Jllro do praz11 da m;ladia livre. ser~o ouhradas as ~·~guinl•~s faxa~ a I i f nlo de indemuiz.açfto por folg<t
1(Í!çada d11 mal Pl'ial. dr·posif n nn armazPnagrom da~ merl':tdo·ias:

Pal'<J a.; LH~n:adorias Jtàu de::iCUITt't,ada ...;, 1$ lJOl' lu.tra e i'' 1:·
\ agiio. com l!Ilt minJin(_l dr: 10$000;
rn•~n~adorias

dPscarregadas. mas não rdil'allus, iJ(I
indi,·isiYr! de Hl · kilos e por ~lia :lLé ~O dias~
,.;,~n• qu.- •.'Ht twnlillllt l~aS•l a Laxa ~•·.ia inl'PL'ior a :JOO n:•L.;:
~L ptll'•'rn, as ttJt•t·eadt•r·ia~. qualqtll'l' qtw st:.,Ja a sna nalut·cza. l'ieat'l'tll d·~pn~i I a das a ,.,·.o alwdo. a taxa ~crú. dt' :!O r(~ i~
por l.UU kilo:;.:r:nnnl~H "p111' dia. euttt '' tniltinw de GUU r•~i~.
Quanto aq:-: \ l'b it•.lJitls. a taxa ,·. dt• :l~ 11111' 'phintlo ~~ por
dia, 001ll 11111 lttillilllll dr· o~ono.
;\l'L llil. ;\11 r~ani"io t' Ir 1tlta. dr·p11sit.atlus na linha ou nos
Para as

n~i;;;

por

ú·a(·~ãí)

paf.~lu~ da:-: r".;l.ar;ur•-::.
do11~ dia~ dP rl.;.;fadia

:-;oh a

\·i~ihrwi:t

da

P~trada,

('IIIIC~"dr•-!·q_\

Iin·•·.

Não :-:Pitdo rl'lil':ldll;.; dr~utt·" rk:-::1•· J•l':tt.n. t'i1.':tltt ..;ujeit.o~ ü
nnnaz,!nagl'llt dr• :.'00 r•·· i;.; por s;wl'n d.- r·n.n iio ,. tiiHl t·•'·i' por

lalha. de lenha

mtt t;ada din. tJUt' r•sel·dPr.
Quando a !Pnha YiPr a gr:mPl e for de ..;pachada p11r lotação
de vagão a :II'Ill:t/.l'tla,!.!,~'llt sr•r;·, r!t· :t~ po1· vap:fío UP:·:Wat·r·r>gado "
pot· dia.
_\l'l. Lo:!. ::-:rn·á r~ultl'ada á:' "~Lradas dP f•.!tTo que llt~mtecm
eom ·~sta tl·aJ'egr• lltlltuu, arnwzeitag·ent rwla. Uf'lltOra dP earro~
que, pot· rulpa •.In ... nt•'~lua ...:. fit·:n·t•nt pal'ado<:.:
uas
r·~taç.f.ies
ma i~ de :'ft\ hora~ .
..:\rt. Hi:J. Nellhullla taxa dn :.tt'lltazenagem poderá a ,_.slraúa
(~olm.u· pela {)emOL'ft das nt~•rr,adoria.;:; nas ~staçues ant,cs de scI'CIU expedidas . .;:tl\11 ~i a dP!liPI'a f'nJ· tnnf.i,·:Hia p~'ln 1'\fl''didor

destintario.

1)11

Ncf:lft~ t'H:-311

tiJÜI'at·-s·~-lta

artttazr~Hagelll

decorrer eutrP arFwllu qt.u• dP\'Pl'ia h•r
d i r: fi o 1• a q 11 t' ll 1• t' 111 1Ille 11 f o r .
das

.<.:p

pur eada dia que
a ~~xpc

Pfff~dlladn

.\rt. ·tG'I. l\clllnllna ~n·mazt~nagcnt ~e t:t.lbl'ar:í pnla t·.~ladia
90 dias.
"\rt. t GG. \'a c·oür:mi:,a da aL·mawnag·em não i3C eunlam u~

mcre:tdorin~ nn~ t• ..;;facõP~ alt~rn dr~

dia':3 da. L~llegatln, d:l
A1·t. Hil). c\~

I~Utl'ega 011 dP r}e:;paeho da HlCl'CUdol'ia.
ltH~rcadol'ia::: cJtlf~ llH(\ !'orem retirada;:;

da.3

H::;lac;õc~ destinatm:ia':3 no prazu 1le !10 dins! a contar da <lata ew
LtUo tiverem siclo dcscarregaua~. on por terem sido recusnda!:i

ou não pi·ocut·adas pelos dcstinat:wio.~, ou por não scrt'lll este~
eonhccidos, .sel'fio vendidas em leilão pnhlieo, que será annun·~iado com oito dia~ de antecedcne ia.
Si as met·cadorias forem das que por sua naf.uret.a são
::;ujoitas a prompta deterioração. a estrada tem o dirr•Ho <lc
vendei-as ':;c-v{ficio, ~em a:-- fOl'lllUlidados judiciaos, no fim
úe oito dia:; ou antef::, ~i for indispensavel. lavrando-se tormo
da veuda.. O peoduf'tu liquido úa venda. deduzidl' o que for
por qualquer tituln rl1~vido ú t•.::tracla. ~erú recolhido á thesonl'at'ia do. estrada ..
Art. 167. Si o pt·nducf.o da vr~ntla não for E>Ufficiente para
pagamento úo frot••. armazenagem e mni~ despezas. o expPdi.
dor ou dest.inatarin 11uo sorá ohrigado a cntrnr com a dift'f•.

renQa.
Lt'is t1c 1922- Vol. JII
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:\r!. lütl. {)-; ~'XP'~llidort:::; podct•;i." forn,ular as 11otas rla.
(fr('S Yias para o srrvi~o ria r~trada " mais uma pnr:;
ntda l!ma esLrada em trafr:;o mut11o! quP ~c f'neontrarao a.
VPtHia f'ltt f,•das a~1 ''"tac•,)":-:. a :wn J·,'·is lH•r· d,.:-:p:who,
mas
quando n:it~ :-:1' ttl.ilizt•ttt · d1•::;La f:wtrldad'·~ podL·rrt l'l'llleltt't' as
•w~r·cadol'i:ts :'t t•:-:lnrfw, :F'Uil1Jl1111lt:~da:-: dt• df•f'lnra,,:iío a~~ignat.lu,
indicando:
·
1'', o 1Hll111' d'J ,.~pedidur· ,. do d'·:-:tiualariu L' :-:Jlla rc~iJencict
: r·ua f' l11lll\1'J'O, :-:j [111' t'lll ]HI\UadO):
a c:-;lar·fíu de Jli'' •ct·d•·tlt: i:t ,. a d" d•~:->1 in o:
;;"~ (I tJIHllilidatil'. f) Jlf:~-0 P a 11:1LU1'1'7.H da llle!'l'iHlC'T'Írt;
í'', íwli•·:•'.~fin dt• i'tTll' paso ou n JHI.:;al'.
:-::i ~,. tratar· dt· llli'IT:Juorias ~)ujt·itus a intpo~tos ger·ae:",
1':-:fadoa":-: otr ntmtit·ip:t,_·:-:. 11 ··~pedidrw deY,~l·;i forucccr as peça~
,. 11:-< '-'·"'f'lar·,•dnwrtf•ls 11''''''::::-:aJ·i,_,:::. <t l'im d1• qur· n t.ran~porte e ::.
''"f r·r·ga <k I :t"::i tllf'l·r·:l'" ~t·ia:; nfío ~rd'I'J'arn dt•tttura on embaraço.;
.\ derla.r<.H.:ft11 t':'(:l'ipta r'• di:O::lJI'IlSU\'d :-:i O apreSClllan(.e da
"~pediçâo

Jl!l'!'('aflrll'Í<I fUI' :llt:t.lpiJ;liii~(O
!'l'l'tlllf_'ll!i.l~ IW<''':':--i.I.J'ins para

t'

lJUdCl' dar YPdJalllli~JltC OS C~ela

,, dl'~parllu 1la nwsma •
.\1'1. 1G!l. <);-; nv<'tlidur·r·:-; ~~~~\Cilt dct:laral' a espeeie de
:-:ua:-- tlll'tT:tdul'ia:-:~ ~i :-:ão l'ra~·"i:-: 011 :-:i tlt•\'r'lll :;r~1· prc::wryadas
d·~ humiuad~", ''lll l':tll<l fi,_, qur· '' f':-:1 ,·atla lli:íu ,.,~:-;ponde pu r a\ at~spt•r•jp

rit1s dl'sla
~\1-t.

170.

_

~i

:t r•.-;lyada suspr•it:1r· ir11·\ael idftu JW deelnra11111 ,-olume. tem direilu de n~rifieal-o em
j'n·es('nr;a tf,) expedidu:· IJll dt•slinatario nu ;o;l'll::> "I!Ipreg·ados, (~
Jta !'alfa dt•stes, r•m prr~s,~n,~a d" d11n:-: tf•stt·nnlllllíls .
.\1'1. I 71. f, ""!~~'d idtlt' r; r·p:-;;ptllt:-:aYI'l IWlas dcclaraçÕ(!S
f'fio J.o cullft•údu dt•

I'XJ)I'i]i,·:í·~ " :-;ujr·ifa-:-:t\ ús ,·,mp;equeueias
di'('];J1'llt'l)i'S 1'1'1'01\lil"'.
ÍIHit'I'Ífl':t\t'Í~
OU
ill.

c·otd ida-: na Hn(a d1•
l'f';'-:11lfH1JII''i
t' :\:ll'l!IS.

d1~

.\rf. I i:~. Toda il d•·t~lant~·iJo l'aJ-::, "" in::;Hfl'ieí<•ule, i:iUDl'\~
pl'IH'I'Ilt·n,·ia. d1•;-;fino, lllÜUl'r•za. tlll \:11111' das lllt'l'l:adorias <'XJH•did:t~. d:í 1111-':tl'. ah;111 do pag:tHr•·1ltD da •lil'ft~J'l'rH:a de Jrd(',
;'' a ppl ir·:tr;fin de u n1~l mu 11 a I'P1Tt':::P' 1111 l"ll{t_~ ao qtiintuplo desHa
dit'l'r•r•·J,,·a, I'Ullt o lllillinw tJ,\
;-;t·ndn a;-; mr•rf'.ad•Jrías no-~
,.i,as "". Jlf'l'Ígllsa:;:, a Jllll]la Sl'l':'t.dil d•·r11pl'' ria diff•·l'·Plll'a ~lo
Jl'l'l.l', I'IIJII 11 IIÍillilllll dr~ !fiO~, :'1'111 ]H't'.Í1li'lll, 1'111 :llrrltllS OS l::tSO~'.
H

r,o*. "

•''\ qnalq1H'J' :p·•·fí11 jndk.i:l] tptr.• fnl' !]1• dit·r·itn.
!·~111 f':ts";-; dr· :w,·id,·nL,·~, !'''l'Ú. u 1~.\JH~didur, al•'·r11 di::~tc•, uLri.
:~ado a ind•·nwizar :í. ··~[t·ada d1.1 dautnfl c·ausadu a s•~u matPrial
rn1 dr~ qnalqw~1· ont rn IJII'~ t·:~la \ ••.nlm a 0uffrt>!', i:iem }H'l',jliit.IJ
11:t l'"~lHJll~,ahilidadl' criruiual, :-~'f::liW:lo a~, ]t~is \'lll Yigor .

.\l'L. 11~1. _\. EE:tratla JII-•Lk'l'<Í. dt·f•T toda a ·~x:}wdi~:ão 1~111
qUtl holtYt~r· nrn 1111 uwi:-: V11lunws ~~~.i~·ifn:-:. lHH' faL-;as declara-

•·!),•::::. a llHJ!Las cotlllliÍrlada:-:
..

~~lll

s••n:-; f't't:tJl:unenlos.

~j 06 \'ldlJll!l~:-" d•·LiJ"~ ('llJJti\'t!l'·Clll lllall'rias llUdVi.t::5 (1\J JJC-

r··i).:'•t'-'\1::', ~~·r;),_,

1_•:-f:t:; illufilizali:•~, si 11:"i,, pttrlt.'l'f'lll d1~ Jll''.llflpto
t'tl'lid:t:~, la\ l'itlldt•-s'' I t:l'I•J• 1.
,\ri. 1 i'.{. ;\:'lo ~'"lld•~ a:: Juulla.., 1':..tt;a::; Jll) prazo do Hl
di:'"· :1. l·:;:;lrada Jll'ill''~tkr:·r :-1 ,-~'IHla d11.-: nb,jPcl11:-; detido~, sew
a--; t~~nua!idarks .iwliri:te'-', l:i\rand,~-sr.• 1J•J·nw.
;-)i o .proJudtl 4la \('llda 11fio for ::;ufficicnte tmra u p.aga:·• r \

m~nto da~
\1!JJClllc.

refcl'idu.-;

multn~, a .E:-;t.rat.la

poderú cc•brar cxecuti-
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Art. !IG •. Os expelliton.:~. dt~::;tinaf.ari,):-; uu JH'::'~üa~ lt~gai
JJWtlto autorizat..la.-; ;por elles vut..lerão relJilUl't~r ú .\t..lrnittistracãu
da !•::-Irada el'rl.i l'it'«H.ill th"' dP~paelw:-; .que thel'etn 1'1'1'1~~1 uado •.
.\o rt'l}llt'I'illlt'lll" ~~~l'ão lllf'lleiunados o lll.lllH.'l'o Lln t)espat•ltn, wudu do I r:w;-;purte. dala, pt't.lCeU~!.ncia. de::slinu, quanti-

dadt.' de YülllllH':-i. frl'le ("i pagu u11 a paga•r_ ·~ o nuwe du rernot lt!nte P do desl inataritJ.
Al'l. l'iG. Podnr·tío ns ,-r·htmes :::;e r ent.t'cgue:; Inediau(c uer-

f.ifí•·adu, em easo de punia. du cunl•ecimcuto~ JJagaullo. a parte

$~00

por r a da

lllll ~erLifiet•Jo.

\1.\S:O::.\:-i );'dJJ\ISJ\

A1·t.

u

l; i.

Lrau:;purlt•. da:-:

:-:uperirH' a I .000 1\ilngrtmmw~.
f

r·es llldros

I,. rial

t•ui.JitltJ~.

uú que

IWL;-,sa:-i iutlivisl:Yeis tlc pes~
u11 de volumes exeedeutes ~,·

nct~essH :1 r·r~m de

esrweial, não é ourigalorio.

Os

pz·e~:os

El~

o a;; comlições de transporl.e,

empret;o de ma_,

as~irn

comu a tax:\

t•emessa a domicilio, si a Estrada s~ cncarrcgnr de lnes opcI'UCÕl'". srrfto rrgu!adrts IWJ' ruutnn accônJo .

dt~

.\l'L. 118. U cum}Jri!llcu(o nol'mal do lttat.erial do I.T'anspot'~

l.e ,:. rixuuo

'-'111

Gm,IJO.

Ar L. 17~1 . .:\ laxu. dn:-; nmlcriae-; c outro<> ni.'J"f'l u ..;; dt~
grande eomprimento ,_; t':-ilabuleeidu como ;:;P ~ec;uo:

De

~w,lJO

a. t t metros:

r,,q

I'', se;;;undo n vr~o affribuird"

ú. r•xvedil:<in, qtlitrllf,,
igu;tl ou :mperiut' a 4. 000 Jdlogramruas;
~·>, SL•guudo o pr••rn·io pcsn, augllleni a do dt• 'I . GOO kiln~
,;TillrtlllU.S. f{ll<lJldO ft)J' lllft•t•ior il J. Ul)()· J\ iJn~J':IllllllilS, e1 1111 llll.l
inaxim11 dt• .'f.IHJfll\ilof.!ratllllt:l'.
·
AJ'f. JHU. o Lf'(l.llSJlnrl(l tios -voluuw-; {(tlf~ 1'\t~L·rwr'''" d1~ 11 1
nwfr'";; nii.11 t'· obri;;<tt.orin e ~·ó LJflder:lo "er· ~~~~:-:pacllad"s ruedianf.,_· aju:-:t.e pl'h i o t~nm a J~sf.rada.
Al'f.. l~l. ·l'das JWI;:ts de madeira. c:.ujo ront1H'inwufn fnl'
:-;upt•J'itl!' a I I nwfrns ma:-> 11ãn 1'.\Jrt·df.'r a J í me(.rns, et)brar-

:-:,~-ha. wa i.-; :Jn (,; :-:obre P Jrefe l'all'ulado prupoJ'cionalmento
ao tli::;Jlfl~fo un :!'' ea."''' drJ arf. 17H. e pot· aqnellas eujn I~OI.rl
priuwnfn oxt·cdpr· a ·1-1 llll'fl'o:-;, 111ais f>U 'ft-,.
Jl:sta taxa. addieional ,, ealt·nJada ~~) foioiJn• as pt'(;.as t',tl,j~
i.:OillPrinwnfo •·xt~t·der dt~ 1J IIH.'I J'llt', ~'llllJOra haja na mc:-:ma. cx-

l''~di\:ãu [Wt;,':JS lJH~f!OS 'i'-lllllpl'idas.

Art.

1~~-

Os r·HI'regament.ttl'; dn;-; Yagües não

pudt~

f•xceder

1'111 largura. i~ all.ura:-: üs flillH~nsõe:-> da:-; r·ai\as do::; can·11s fcdt<Hlos qtH' a Esf.rada. ;possue.
·
Arl .. 183. Na~ estac5cs em que não houYrr lml<Hlt;a apropriada para a cubran1;a do frete. das expedi•j}es de lenha,

umna.

uc

3::;~ncar. serão os frete~
ft~ta!:â!J d(l;) (VUE)ÕC:'?~

llmtude :tla

ca.lculadQs w• mínimo,
.

pela~
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Art. 18·L Os ,·ulurrleo ~~C\l~Jll tt·az•~r HJUna ou endereco
bem leg'j'Yül e além diBt.o o nvmc da estação de destino, e estar
a.c.ondit·íunados d1• rnndo n nodl't'f'lll rt'sh;lir nos choques ordirw.rio:; in het·etlle~ a11 ll'an~pLH-Le put· t.~st.radu de forro.
Ar L. 185. p,,det·á ::'et· r·eeusrH.IP ,, ''ceebimcut.u dr mercado-

ria.~ JHJ~ f:ieguint~~

condições:

l", si a Jrll'n~ad~Jriu est Í\i.~r t.fw n1nl acundiciona.da. ueutro
do:1 1m\ nltm·io:; quP lwj;t }JPh<lllil irlad1· dt' nãu r;heg·Hr a ~eu
do~ti1w "I'JJJ

:!", :-;1

P<'Hhl 1111 a' aJ'ia:
t•xip·iJnJ'-' :1 nwJ'cadt•lÍit, J!'". su:.1 natureza. Ulll envol--

torin qrtnlqtwr·

}Wi'H

1'1..'~1-!llili'(l(ll'

IJ(•

pl'l'd:t

!_lU

(1\

:II'Í:I,

SI'tlfada ~~·11t tJl\l_dlnrin;

ror

aprc--

:r·.

si llll ado dn I'I\CdJÍ!Ii~'tl!" :1 llli'IT:tdo,·ia <IJH't'Sl'Ilf-ar indr· .iú e:- f ar :n ariada.
l·:nlrl'tarllo 11 t'XlJt_•uid'Jl' puill'I'Ü. n·p:.II'ar '-'~ defeitos tio~
Ynlunw...; c ne~U· (',il::i'J a l-:.':lt 1 :~tia la!':\ a rP!lH:~ssa. substituid~
w•r ~_~, 1i ra a 1111ltl d1• ex,wdi~:i'itl apr·,•:-:ptlf nda ..'-'i fôr necessario.

di<:.jp;-;

1\1'!. IIJ,!i. Eu1quanlu o-; \ulunH~~ uii." l'un•m rep:uauos uu
rel.il'adu~. !-ii u vxpedii,Jr JIÜu quizc·I' nwi'-' ~~m·i:.tl-o:-;, podcrãr'
JH~I'HI:InecPr :.!-l !tora..: 11:1 P:->t:u;ãu. "Cltl J'e.won'-iabilidadt• pPr
p;trlíl da )·:~t.l'ada, f!eanJu sujeito;-; :í ''' nJaZ''Itagelll .
.-\rt.. -187. :\ Estrada poder;·, c.xp,·rliJ· n mel'eaduria u:.~.;
l'IIJ!dic;tw..: !", :.!" t' :3" do arf. !8~J. úa11d'' '' r:xjwdi{tlJ' (W :q~enfe
da r::-:l;t1::i" unw dv!'\arat;ão p•H' t·lk a-'-'Íi-:llild:t. •·m ljue e~pe

df'iCIIJC "" rii'I'Pifo~ VPrifit·ad":-· ll"" '"'''lllcs
1nrda 1la re:-prltl"alJil id<Jdc '':'"' :tY:tt·i:t:- 'l'' •·.

dn

,. allivie '' E:--:-

J'lidt~n·IJJ

pruY i1·

ta•~;-; defeito~.

Si. ptn·ém. n II!I'I'l'iHloria 1>:!. i\ t•r· ''IIJ esf..adu La! que nft"
P'''::--a -1:r en rTeg-ada rum (lU f !':t "'· >WJIJ d~uun i fie:.d-as. não sel'á
:tecei IB. 11 i 11da <Jll" (' '-'XPl'rl it r,,. ~,. pr•>l ,. :t fnzr:r dPehtr:H:ão ,,,.
l'" "lJIIJlsalJ i I idade.
A-: mc•t-earturia:-; 1;fll •·-~lado d•· lJtilr•·l'ae•:âll. fat:..; cUJtF':
l'al'lli',

l'il<:a.

JII'Jllllllll

il'g'UlllC:-'.

'''r•do podt•rão

lH~Í\f.'S

f'nrdflS,
'-'PJ'

P

cnJf,t'OS

Sitllii:tre~

t_!..-

:w1·eif:1- pnra tran:-:prq·f•·.

'\11'!:\S lll·

L\i'l.loll·\,1

.\ri. IHH. (1-, tr;.u,:-;p,•rf.e..; dft•l.·lu:rdn~ pdt•:-; l>J'et;u::- (• ;--<'
l-!ll!1du a:; <'•)IH1içÕP:-' Jaf' tarifas us. :J a ~ü, denm ser <wum
Jlitnhadot: de lliJUt wd:r fie PXpPtli,::'"'· ••m frf's vi:t';. ·qtJfl in

tliqu'' pxnctnmrnfll:

i",

~·',

a data ·da apresentacã.u;

os nom('s o residencia~; üt) e~pt..:di tur e dcslinatal'io;
B", us marcas, Pndereç.o. qual! t.Idauc, pc:;o bruto, m'~'dn
de acrmdieionamento ll a natureza ela mercadoria:
4°, a. estaçfio de proccdencia e '' de de~Lin'1;
5'', a assignatnra do expcditoi';
tj
o valo!' da me'rcartoria, tratnndn-s~> de Illüt·cadorias
cujo pnv'o ele t.ran~port<' .:~ caleulnrlu od--L'oloJ'I'?!l. ou de merl'ado rins sogu radas:
7", o frete e accessoi·ios pa~:.::ü~ e a paflar.
l~sta ultima indicar:ão Sf~l'{t fPiia pela l;jstratla, devendo u
· importánnia do frP.te e accessuriu" ser inscriphl em toda.,
0

,

ACT08 DO PODER EXJ!'.CUTIVO

213

ns viaR das notas de expedição, bem <i"mo no-: r.nnlwcimento~

nos

avisos, confet·indo-se.
Nas :r:totas. <:!_o o:x:pedi,ção de merradot'ias a q1:1e for nppli.-~avel a dlSPO'~tCan do art. 192 deve1·-so-ha mencwnar nã.o só
o numero d~ decímetros oubicos achaclor.; pela mediçfio f' qu~
deve sf\rvir do basr para o calruln do frPtf', mas ainrla ,,
pes11 real ver i ficado na halança.
A nota de Pxpr.diçilo con~t.iluP a prova. do C(•nt.rn.r.to de
transporte entre a li:strada f'. o expeditor, c suas indica~ões
servem para regula r· n~ inctrmniz:lr,Õf'r.; em raso de pl'rrla ou
avaria.
As rnercadoria.-: rtue se destinarem a estn.~.:.ão df' trafego
mutun serão acompanhada~ df"' mai::: de nma. via da. nota d~
expedição. para eoniHwinwntn da rP~prdiva f'nnt.arloria. :'t
qnal r.; e r á remotüda.
Art. t8U. Cada nota eonstitue umn ~·xprcti~ão P ;.t'í pódo
nwncionar o nome ele um dcst.inatario.
Por expedição entende-~e um ou mHiF: volttmrs prove.nientl'~ dr. um c:ó PxpNlit.or rnrl~'rE'r,~uln·.:. ~~ 11m sf• dr~Unan

1.1 ri n

Em

n~nhum cac:o Ilódr uma
mrrt~:Idori:l~ Pm qn::tnf

nrehender
um

Hó nota de expe-dlcão com ..
i.fiade superior· (r lotrv.:§.n de

vag~o.

Art.. 190. Quando a expedição for destinada a loJ:mr além
da. est.rada do feno, a nota pódo rlP::i~nar na !oralidade da f:l'.Staç-5.n do de~tino o commissnrio un condnrtnr n quem Õ!Wa
~f'I" cmtPeguP a mf'rr,adnrüt.
Art. UH. Em IHII:t mpc:.m:t unta fi" f"X'pedir,1ín nãn pndrm
.::c. r in r. lu ida R:
t", mcrcndoria~ Cflln n:írJ sr·.iam su;.;:ceptivri-: t1r· ~~"!' earl'C'gada~, sem inconu'niente, no mesmo vagão.
~". mercadorias ~pp:u rada~ e não sPgm·adas;
:3°, • mercadorias Cll.)O ('.í\fl'f'gamrnf.n Oll ffP!=;C,(ll'ga fiYf'J' dt'
;.;er feito pelo Gxperli!OJ' 011 rlí''itinat~ri1• rom nnfr·a~ llllt~ não
••qf.f>-.i~m

nP~f.Aç; ~·nndicõw~.

:\d.. 102. Qu::mrln a~ mnrcadori::ts forem rlr- ~rn.nde Yolame em relB~Cão ao peso, modir-s'{}-ha t.amhrm o volnmr.., ,..
si este. corre~ponder a mais de cinco decim~tros ruhiros por
kilogra.mma, tomnr-se-ha para. peso do vo1nmr- um nnmero
de kilo_gTammM ig11n! !'i. qninfn. pn.rf.f' rln dr rlrr.imrtros
cnbico~

nr,harlm~.

_\rL ·f !l:1. C:alcula-se o pe::;o rln!; mad~ir·as r•m lf}rns, faleas, vk;as, coucoPiras. pranchões, taboas. mnHiplic:mdn-sc o
cumprimento em decímetros pela. altura f' largurn em cen-

t.imetros, dividindo-se o profiur,f,o por 100 e tom:1ndo-~f' para
o pe.<;o t.anto.c: kilOgJ'ammns quantos for('m ns fipr·unrtroq
enhicn.c.; assim achados.
O reso rle caihroc::. ripas. moirõ~~. nehas rfp lí'nhn. 0tr .. r,m
frixrc:, rnlcn1n-sc rlo mei-lmo rniJdo.
Art. 1n.'f. O pe.:;o do milheiro d~ tijoloi-l, tolha:.:. pnrallelipipedos (' ontros artig-os srmelhnnt.e~. à ~·rnnPl, r.alculn-F!é
na proporção rio pe.so qf"' dez d.oc; lie matores dirnen~ti'e!:!,
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O Jw.:::n dB uma í>Xpfldição d(l cnr'Yiín, at'flin. harrn n onfrn;;
gi·artl'l, t·al,·nl~r-~f' nn r·aziin dr· 11m dt•-

ar·f.igo~ sPmelhanfP.~. n

(':tlilr·o dn-; artigo:-.
·
.\ri. HH:J. ..:\ nnidnde dr nlf•difJa I immr ~ o flrc.imetrn:
fnda a ft'UC('fío dr 1l1'1~inwlrn <'ttnla-.c.:P 1'011111 nm dr.t~irnflt.r•l.
l-':11 ,.o 1111 art. I !1~1.
ArL Hlli. O frrl1' do:; nhjr•f'fo..; II'an~port.ndo.;.; Jll'ln t':'1r'rHia flP f(lJTn (· roltmdn JWln pP:-;o llrnto nn rH'Io flllfl rPsnlfnl'
fia mPdit~iin r•m cnn formidad(l ront n art. 19:! .
.Ar·!. t!n. ~~~ n>.:;:uJta.iJn final do ealnnlo do pr·Prn 1h,.:
]>a:-;s::t·gr·ns n cln.c; lr(lh·.~ rorn a;.; laxa-; aeeP'>snr·ifl". :H l'l':tf'-':~í~·.c.:
4IP 1 110 r·~·· i.; ~f' t·ão m·r·rdnndadn.-; .pa r·a J 00 ri'• i.~.
Al'l. IHS. A:-; fraccücs dn Jlf'SO .c:rri'í.o contadas p(lr r.enl~'
~inw ..; til' lnneladas on por .fo kilogl':tlllmas, e as dP Yohmw;:;
JIOJ' !'I'Jtf flsimns de metro cuhico nn I O f~Pnt.inwfrns cubjeoi':
:1~sint t.odn o 1wsn l'omprchPtHihio ••nt.I·•• n " 10. 1\ilog-rammnc;.
:-;pr:í t'on/,ndn como 1O kilo;:rrammac;;, fmlr•p, 1 O n !20 kilogramma;.; t•.omo :!0 kilog-rammas. Do mesmo mndn f.odo o Yolumn
f•nt,rn o f' Jo dPrirúetros rnhicns "''r{t nonLadn como to dPeinwt t'n~ cnhieo~. Pnf ,., 1ü t' ·!n dt'l' inwf.r·n..; t'l rhirn;.; c·nmn ~n
·dt•r-imrtr·n;.; enhir1•~.
f)p..;f

a:-:

cUspn:-:ii~Õp;;;

e:xrf'pfnatn-~1':

As rnr.rr~adnria ..; dr paiPo da Lat·il'a n. <17, qnr sr·r·fío taxada ...; pnr· f.onPiada. c·nntandn-~1· t•omo rnria fonfllarla qllalqlH'I' fr·npr,fio inf't•y•im· a Tttflia fnnfllada n enmn ttmn tonrlad;•_
qll;tlípl1'1' l't·:w1:ão Pnl.rr mri:1 f' nma lnnfll:ulfl.
.
().; vnllllnr:-; d1~ Piwommi'IHiac:. '·' llagag·f·ns dP monos ~ h•
eim··•J kiiii~J·amma:;; sPrão faxad11s colllo si l.ivf•ssrm ninro kilii1-!T'annnn.;, ''" rln mai'- de eincn o llli'JJn:-: dr lO Jdlo~Tamrna.:.
f·nmn "i I in';.;srrn 10 kilog-rammn".
,\,.: ~ar·r·ara"' vnsias em •·pf orno. lwm {'o mo nuf.raR ml'l'~adnrins fran.;.;pm·tadn~ em Pnvohrrros P.SJWri::tf'R, ficam suJpif.a-.; nn disposln Jlfl In exrnp(,:fí11 dr•.'-:f•• :tl'l ign, [IJlf'Znt· dr inl'!tJidno..; nn:..; t:nifas 1G P 1'; .
. \r·t .. 199. A ünporfanri:t ria ..;: pa'-.-;:1~·r'n" ,~ pn~a qnrmdo ;o;P
di.;:f.rihnPm o.;;; hili!Pfr~.
'\ Ílllpnr·farwia do ..;; :fJ'f'l(ls r• doe: ç.:·a:.;fn..; :H•.c•r•ssor•in..; d:b
f•\pl'dit:lit•.; J'nifa.-; f)('IO~ J)J'f't:OS fl .'-'f'l.!llltdtt a.-: l'olldÍ•I.:iíf'.; da.; [.a.
J•irw~ ""· :1 a :!ti ~~ IIHP:a ua Psl.nt:ão d•· rn·ncPdenria. no ad;o
da ill~f'I'Íptãn. :i yi..;;fa dn fJJ·inwira \·ia da nota rlP r'Xpl'diçfi.n.
qiiP r!Prl• --nr· ronff'ri!la ront a ..; out r':t.; via.-; r• nnll n !'OilllN•i-·
Jtwnln 1111 avi:,.:o r~nlr·fl~Jit! ao (lXpt•difnr·.
D•·.--la t•orHliçiio, p:tp;antnnf" Jwla JH'Íillf'ÍI':t \ia. l':tl'-"'1'-lt:t
r•onhneinwnlo 1• dn:-: avi:-:os.
1\ f' f.• ~no . .\ imporfanria do fr·r•l P 1\ da H t.a xn;;: accl'~~oria"
~ifl ...: nxpPdi1:.õe;.; J'(lifas •pfll(}'l prPt::ns I' S(lP,'tmdn a;.; I'Oilrlir.:i)('s dn ..;
la ri ('a<.; n.o..:. r; a 20 rlas l'.;;:far:õrs do i ni.Pr'inr. pfl r·n as da na-.
r)it.al r• ~ii}II'l'ny. pndt'm ~Pr ú•it.as ('nm fr'Pl.f' a pflgal' 11:1 P:-'fat;iio rlo do::.:l.irw. ·rln~dr fJilC n fi'I'ff'. fn1· ~llJWI'inr n 20$000.
~i. tl)rla.via. n nwl'r.arlnri:l fnr di' faril dt'U'rinração ou
flr• vnlor· in~i~nifirnnfP, rfnvl' 11 l'•·r'ffl St'l' pago 1111 af'fo do df'..;-

!Jlf'll('ii1• 1111 \'l'r·:-:o ílo

l'aelto .
.\ri. :>n! . .:'\<.; nwrr·adnrias

rJ,~

qtJalqn,•r·

na(JJJ'f~za.

J•rnwt.-·

tirln :-: pnra a~ e~f.a~õr~ das ta ri f' a" ns. :l a ?O n cujos fre~
nfío forrm pngn" !nr,!n dPpnic;; riP r(lg.istrfldas. fir·nni sn.i~ita~ a
:t r·ma7.r>nag·flm.
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ACTOR DO PODEn EXJX:tl'rl\'0

A t·l. :!0:!. O trnnsporlr dP

ni lro-g-lycrrinn,

rio

algodão

polvora, dos fulminantPR, rm qunlqm•,· quanlidado, as~irn como
o d~ dynatniiP, dP J)O]\nra dr mina on dn cnr:a ou qualctllr'l'
outra. Iu:.th•J'ia Jll'l'igmm Plll gJ•nndP qnanLídariP, s6 JHHir:rú. fn:i'C!'-se JHII' cnn~Pssfín r·~·P•'t·ial )H'I'Vi:ullPllfn n.iu~lada.
Exc·ppfn:un-s'~ ns f t·an:-;vnrf.Ps dn d~ namilP, polvora P arlígor-: }I,•Jlil·n:-;, pot· c·nula do (lon'T'!Itl, P u ft·anspoJ·tr~ dt• tl.\ll:Jlllilo ,. ]lldvnra p~11·a a t'nn.-.;ft·nt'!,'f"t,t til' prolnn~anwulo dt• ,.;.:_

tmda.:.; dP f,q·t·o .
.\rf. 2o:t . .:\ polvora. a dynamilt•. os fogo;.; dl' ndit'il'io, a~
('a.p::;ulas, as L'spolrlas. o alcnnl, o plwsphoro, o c~ollndin, o dhe1·,

;1:;; rs:-;nuciaR, os oiPos ruiner·ars r• ,,ufra~~ mat.rrias analo~a~ são
(•xcluida~ dos I rrns fJllP levarmn. vin.innl PS, na."l seeçõeq ·da p;:;-tt'ada em quo ·houverem trem; reg·ul::"trrs de mcrenflorias.
:.\'a-. sPc.t.:õt•s Pm qnr~ não rireularPm frrns rrgulnt'í'S fl,~
mrrradoria;.; pndpm sc•r tr·anspnT·ladac.; Plll Lrr•ns mixlos.
Art. :!OL .\s subHtancias dn nd. :!o::· 11ão p1)dr·!11 l'ic:w
dPpo~il.ndas nas estações dn par·tida on de chngada.
:\.ri.. ::o!í .. \ •palha. 11 Íl'llll, o r-a1·vão d:' mndnira. " nnlr3~
~tlh~L:mcins sr•nwllt:mfr::-:. mai~ nn nwnus inflarnrnayr•i;;, podNn
Fi·I' tl·ansporladas
1r•·n~ J!lÍXt"~·
c\rL ::.or.. ,\_-; materia.-: ranst.it~:l~, enmo :tcidn~ mincraes,
~ le~tli v r. la! i1, bJ·nnw. f'tr .• n::; mate rins \ r-uPnos:Js, ,•orno acido~
:.tJ·.';t·JJÍo.:::os, sulphurdn Lle ar.-;(~nieiJ, ar-Pialn •.• IIifi·:-~tn d.- chuml,n, ~~~~· .. ,. a:-; rnai(·J·ia~ Iulli vem'nosa:-;, :1lrali~ orvnnir·o.'l, PhloJ'tll'Pf,-~~ n lll'ntHlll'f'fn-.; dP phn.:.:phoro, r:y1tlll:'cto
·rle polassio,

··m

r•lt~ ..

:t r·! •

f'fll f:!randt· qn:tn!idadP t•sfão >'ll.Ít'ilo-:

::n:t.

:·~.-:

di.;;pn;.:i,:l}es dn

AI'! .. !:!Oi. O:-; ynltmws r•J1(\t'nandn Y<'ll('nn~ on Slthslanria~
PxplnsiYns " inflannnaynis drn~m I t':t7.PI' no P"\:tcl'ior
indir•af'ãn dn Sí'll I'O!lfr(trln r :'-fío Stlhnwllido-; :í~ ,.,,ndir·(íp~ Sí'·~
p-ninf.t•~:
·
··
.
r1nrignsa~.

1.

0

Pnh·nra -- Arnndirionnmrn!n f'Tn f'::tixa nn

nwtit•amPniP
r or-Jn f'Olidn.

l't\l'ltado~

P

prntN~idn:.;

harri~ her~'IlVOI

PXIPrinr'lllí'Hit• pnr

:!:' n~ r1:un i fl·· -:\ d,\ narn i!" clt·\'1' sPr' c.onl ida rm carf.nchos
ro!H·du~ dt~ papPI JH'l'~:uni111Jn on n11! r·o Pllvol!orin impt>l'Hll'rt,.Pl ll:Ít'1 r.se:m·Yado,.; I' flr~spr'O\'i·dns tlP qna.lrpwr mrin dt• ignir~ão.
O r~m·nlfnrin s0rú. eollncln r frehadn rln mnr!o n pr·rvcmir
f.nrla a Jll'rda. rlP nifl·o-glyCPl'Ínn.
·E~fi•S f':tl'!llt'frO~ ~l!'\'t'lll St'l' l'li!]H'IIlh:H)n.::; f•Jil Jll'Íl1lf'.ÍI'O Pll\'í.llfOI'in hNn PsfntH]ttP d~ papPlão, madPira 011 eauul-c•.liollC.
Os vazios PnLr·fl o~ t"'!l!-lnelws sp:·ão romplrtamrnt~ chPios
~nm r~.~t.upn, r~~tprl pieadn, Rnnap:em d•~ lH~trlrir:l. on
qnalqnrl'
outra nmtoria srcen, ~~apaí'. rlí' rtnvwtr(·Pr rF. l'llnf!11f'" " fln
ahsOT'\'t•r· a nifJ·n-t.:lyl'flt·ina. lflH' ••xl.t·::lva~l'.

'O~ prinwir'nH Pnvoll.nrio~ :-:;nrã11 t'.ont ido.~ Pm c·:1 íx:t dt• ma<l0ira. nn f'ln harril. igualmnnlf' dr• 1nadr•ir·:r " :tl'l':tniado~ d;•
tnodo a f'vilar Lof!,, o movimento, pnr nwio, dP .:~P!'I'agr.m dí'
ln:ldf\iras. raYaf"os. cnnh:-~" dr madPir:t on dP nu Ira mnf PrLl
~r.cca, pulvni·uit~nt.a on mr11~ i:1, L'Onto
acima fi1'1H1 di f n.
\-.
raixn~ sprfio PI'OYidas ·dn ai<;~~
mdallicas, snli:Jamentr' fixadas. nu 1rriío Pxlnriormento no fundo dous saJTafo~ de madeira qnc permittam passar as mãos por haixo dellas para le-

yantal~as.

Os

barri~ ~erão

ronsolidado3

exclusivamente por
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meio d1~ ~areafos nu earrilhas dr> madeira. O pe~o h1·nln rla
1·aixa üll rlo harril não excederá a 35 kilogl'ammas.
As raixm: expr~rlida!" pPio GnvPr·nn ':'l'irÍ1(l1l(f' Ú\Zf'm r·xr.f'.J)I~ã:J
~~ f'St.a regra.
Não scrfí.o admit.tidas a trnllSJJitrln dynamit.es com mais
r! c um anno de rnc·aixotamento. As eaixas on barri,c:: IPrãn
1scriptn~

em

toda~ ns 'facPR,

em

caraetPrP~ }H~lll

lrgivl"is. as ra-

1nvt·ns: Dynamit.(' . - MatPria nxplosi\'a.
Cada carluehn .'H~r(t r·rvesfido dl' nm rol.nlo semPihanf !'.
As caixas 011 barris terão. além di~f.o. ,,xteriornH'nto. um
l'nf.ulo indiNmrlo q nnmn do fal)J'ir.antr on dn ~"Xf1Nlitn1·. (, !ng-:1~'
tl·a. :fabrimttitn ,. a data. dn l'fl('.aixufanH~nlo. Um snllo (•spre.ial
-;rrá applicado t;Obre cada caixa cnm rotulo, para. manf.ep a. in-

tegridade flo volumr. Pm vagão <':trrr•gann rlf' dynam ih:~ nãn
d.<wf' rí'rPlwr·

fnlmh1afn~

nu rprnlqur•r

ont"n

prnonrf(l

d~:tn

~mnto.

O t.ranspod.r da rl:nwmifc' dr'\"(' ~~''' ff"ifn pPln
f,J'('111 ~li!"('Ppt Í\'f') rlr• l'l'f'.f'flf'l' 1'.'.:1 :r f'Sfli'I'Íf' flp

'! !mO

mai~

pro-

I':IITf'g'H-

HH'nf.n.

rl'fit'nrln ·da. r·~t:wfín df'~final:n·in. n~"
~na elwgarln.
..
Si t>sta r!ondieão nfí.o fOI' rmntprida. :1 ,.sf rnd:• f:lr':í !'Pf i1·nr
:c t>xprdição por eonta (l ri~eo fio cJc•st inahein.
.

18

A exprdi~,ão dcvP ~ur
hora~ qn(' se ~egu irem

:í.

Si n~ vnlUJYJ(),~ nã.<) forr>m ~e~cito" JWln~ flrst.iuntartns. serão sem rl('morn nevolvidnB ao PXpedit ftJ·. cpw .~ obrigado a rP-·
nral-os, inuneflial anwHtP. ,. :r p:1~ar n f't·r·L·~ ,. mn i c: drBpr•z'ls
dp retorno.
3." Fogos de arf ifidn
AcPndir•jt,narnento Plll r·ai':l\a~ d 0
lahoas rln nm ('f'Jtf.inwt.rn (ll'ln nwnns d" 1·:-qw~sura.
·í,'' :\Jcelnts ehimieas. pllosphnrn." .
:\r~nndiciortamr·nt:'
c·nidado~o o hem aprrfnrln f'Tn rn i'Gl~ tl" 11m r.rnl i metro prln

.mt>nos

dr~

cspn::;sul'a.

!í. 0 J!:spolPt.n~. f~ap:mla~, r~arhnasolina, cal'f.uch~·~ dP retronarga, I'Sfqpim. 1•11droJit.hn
Aconriinionanwnto rm bncef.a8
"~' sar.t·os drntro ctP f•nhn:-; cfp fahnal.! rlf' nm r.P,nf.inwf.J'n prln
1 nrnos

dp rspessnra .
Pho~pborn~. l•romn fl ~nlplllll't'f.n dP carhono
- _\con~licionamrnto em y:'s"" r! f' pal'Nles nfío fJ':lg('i~ r> Psf anqnP:-; rfl. 0

ch0ios de agua.

7. 0 l\fnt.Pria~ c<mst.il'(t-t. inflamnHI\'f'is. ,.., plosl.vn~
_\.condieionamcnto em vasos ou hot.ijas dP. JI[II'Pri•'" nilo ft·a!!f'i~ r
''-"' anqnns. fixarfn~ ('In caixas ou cest.aE;.
8. 0 l\1-at.Prias \'Ptwnoc;as
Aconrlir'ionamnntn rm ba.J'rieas
)H'm cnnst.r1Jifh:-;
1·
l'lt.ias nd1wllas l''df',l:lJll JWl'fPifnm,mif'

,11 mt.as.

u:· :\[pfi•J'ias llllli YCllf'llOSaS Acontiii'ÍOJI:\fllf'llfil l'lll Ya~;ns
l'•)rltadt)c; F' fixados 1'111 eaixas de mar1Pira .
.\rt. .2fiR. 'l'nda<.; as llll'l'C'adorias mPm·.i••uarla;:; 1H1S nl'ts. 2\l2.

!!O:~. ~Ofi P :!07 rlevf'Jn SPJ' Pxpcdilla~ sfÍ~ c fnzer ohjecf.os d(~
notas dP P.spPrli~;ãn '-'"'JWeiaPs: nl'io J!(H)Pnt, aMm dist.o, Rf'r comprf~hP-ndirlfts 1'll1 r11na mj•-:111:t rr>mr"-:·;a 1:nm m(lrrnrinl'ins ordinarin~.

:\11-:JH:\OtiJIJ\<.; f't·:Tifl\:0..: ul·

\J.'f'lo:t:\\FlS

AI'!. :!Ofl. O rat'din nnimnJ. n sang-nr, os couros verdJes, p,
f('firlnc: :o-:5n f'\e.lnida~ dnq trens que

•[UU(~sqnC't· outras nJfllPJ'Ífl"
levnreh1 viaJant~s.
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Exceptuam-se a!-: secçõP~ rl:t PSI.rada cujo trafego não
comporto o PRfahPlccimPnto dr• f.rf'.ns r~gularps de mCl'i':ldorias. nns qnnr~ porlrr~n r.:<.;::~c; mntrJ'i~c: ~f'r t.ranc;poMn(b~ l'm

m i~to~.
21 n. o~ resirluos d" n.eon.2tH'S, tam; como tripas fr~i;
na::: miudos. rst.e1·co?. sangue. etr .. as r>nf.ranbas ,; OH t'(l~ir1nm;
ele peixr:s. as~im rnnio qnar~qne1' nntro:.: resios dr animae;; ,:~om
f'S(ndo fresco. •m o~so~~ n:ír1 fPJTirlos. não são admitfirlnc::: a
1ran~p01 l0 ~i!1fío f'nl batTic:.; d .. r,,,.,."· ~~flix:v~ dP mad0ira f(ll'IP.
trPn~

ArL

a;·quPadns
~nnfln

:t

dt~ I'PJ'J"D. 11t1

naLlJPCza rJos

s:u·1·r,s

ltPl"llll'l

it'altli•nf,. I'Pf'llrtdn". :"''·-

trnn~portcs.

_•\ r f.• ~11 . Os hnrri.s. n::: eaix:1<.; 1• o:-' s:.ae~os yazioR r•m ref.ornn Hfio são admittidos ;:. Lr:-tll::1Jt1Wt.P .:inão rlepnic;; rlr tr1•nm
sirlO 11f•rfPifflnWnff' r]Psinff't'i:lrlfl~ lti']Oc: PXpr>riitorr~ f' :Í ~113
r·nc;ht..

·

4\rL 212. O rfestinnt.nrin ÕPvr rct.irar n m,-•rr:-trlni'i:'l 11ma
ltn1·a dr>pnis rh recrpçfio (]o aviso rln r.heg·:ll'ta.
Arl. 2.13. Não r-;;in sn.i•'ifoc; :\s

•·onclir~õrs

nrinm: oc.; ossoc;

"'~ccn~

olt c:.alg-ados. oc: osso" ff'I',·idos f' os conrns c;;(lN'OS 011
'-':l.lgaflo:.;. ,. quaPS((UPl' mafPrias p1·imnc; fliH>, s0m srt·em absolntamPnfr inodoras. nfJ.o porlrm. lnd:1d~t. ~f'l' inr·l11irbc.: f'nfre
a c.; nmtr1'i~1~ far.ilmrmtn ali r·y·avf'is.
Art.. 2'1'1. Nenhuma rlnc: f'\:f)NlieGr" f\IIP prr~rd~m pM'11~ ~l".r
~u;erita ('Om rtPnnrliC'ionamr-nl n drfrif not::o nu in~uffir.ienfl". rlr>\"f'.ndn rSff'

~f.'l'

f'r>ifn

J11'1~d~lllf'fdf'. :1 I':ITtff'llfr,

MEHC\Drll~l<\S

1l:l

r~fn11b

\nH.\D.\S

Art. 21!). As m0rcadorias não dr4p:trhada~. que fOr('m
noha.das nus rstnçõft,S, serão l'f~colhidaf; a orpo~Ho. afr sf'l'l:'m
rPfiradaR on despnrhadas nas hornf: do P.~prdicnte.
Execpfuam~sr nc:: merrndorlas su,lr>it.ns n pl'Ornpta õet.eriO'J'a~fio, a rr;;peit.o cns qnaes se ohsennr:í n rlisposto na ~·
parf,p do arL 16ô f' a~ matr1·ia~ nnr.ivn-= 011 nrrig-oMc.; qnP
serlio imJiiliz::Hlns, qn~nrto nfín pndPr,~m ,_,.r OI' pl'nmpln YPndirfac:.

Arf. ?1 r,.
at·mnzr>nngf\IP.
drprJ.~itn a f(\ n
.1\tf. 217.

As lliPrcannrias rleposifa(l<tc.; firnm "ti.iritns a
t.iYrr·rm ~ion t'~'t'rd!tirl:1::; :ln
rlin Plll qnc forf'm J'PCl:nnada.s .

rlPsflp n oirt r~m que

Ri tw fin1 de !lO dias. a rnnbr rh rlaf::J dn nn--

frada nn deposito. não forem l'Pr.l:nn~Hl~lc:::. :.;Prfin Yf'nrl irl~1;:; rm
lrilfío eornn as do arl. 166.
A1~t.. 2f8. Incl~em-ae na~ disposicõe~ acimn ''" ob.irr·lo~
rsLl'l CC' Inos pelos najantt:'s nas PStaçõr~ l)lt nos f':tl'ros. o:::
quar.s. não sendo reclamados nas Pst:irõP::: nn prnzn ele h rs
rlia~. 3rrão l'ecolhidos ao deposito. ncon1rnnhar1n<.: dP infn•~nu
r·fío escwipt.a do frcm, din n logar om Qllf' ftwam arhndo-:. nfhn
de P.rrrm ahi rnfJ•rguPs a quem prrf.ent'''l'l'lil. drntrn r11) p1·:uo
dn oifJl dias. findo o rtnn.l ~~rão rrrnlhirln.:.: :w d0pnc.:ilo " í-:lljPirn-= :í rli-.:pn'-irfin rln

:-~rt.

2HL

11~·:SPII!'l'~AD!T ,11),\0J~

Art. ?19. A ERtrada de,elina todn :1 J'~'c:;pon,-ahili<l:1,ft.. ror
p0rdn on :waria. no~ 8eg·uintf'c: ra.::o~:
I." Ou ando lol'OvirrPm o!" rnc:n fortuito nn rorca maior.
" ·• Qmmri(\ n1'io t iYI"r <:.i do y~rificnda
n
chegarta drl
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morcndoria. o antrs do

~ua n.rceHação on rrtirada polo drRtinatnrio.. ·
3. o Quanrlo as caixas on envolforios nno apre~entnrem
nxt.rriormonte indicias dr violoneia, CJnrhrado, molhado 011
.manchas.
·
·i. o Qnnnrlo forem ult.criorrs :í. rrcuP.n da mr1•endoria prio
(írsl inat.ario, do qiW Rr In.vrnr:'í. tm·mo.
rl. Quando n. mrrcadot'ia ror·, por Rna natureza Pspccial.
0

FU·Srf'pfivPIIlf' sol'frt'l' JH•rda nn :n·nria. fofa! ou par,·ial, t~nmn:
rornlmsl i'ío ••-:pnnl n rwa, •'ff'pr·ve~er•rw i a. P\'apo !':t1;:in. vazarllf.'II
In, fnrTUgl'm. putr·pf'ar.1:fío. tdt~.
li." (juandn Psli\'I•L' rnlwda po1• dndarn~:ão de I'f'Sf)(•nc:nhi]idadr formulada ern ordPm r ao;;signada w·lo CXJWrlitor·.
Estando a expPdiçãn rnlwrfa por· drrlaraç.ão <lr rrsponsahilidacle. ha J)l'('Sllnl})Çfí.O. at(i prova f'fll I'Ortfrario. dr~ fJUC O'i
dnmnos JH'nH'üllJ dn defeito nt r rh·I'Pif n~ \'f' r' i fit•adn:;; na. mf•r('ttdc•rin nn :ll'fo dn dnspariJO .
. \rt.. :!.80. A rstrada não l'nsponde pelos ria mnos rf'.snlfanLes do ll('l'igo qUP ü transporf.n em ramjn1Jo df' ff't'l'o on
d1•mora da viagem arnrrf'fa. par·n. os an im:tt•s vi ,·os.
Xão rPspondfl liio pDuco por· axar·ia nn moJ'l.r> dP animaeK
no caso d1•. SPndo o carr•f'gamPnt.n r,•ifo lll•los 1'\IH•dil.or('s, f('t'
~ido P~t"·f•dida a ln(nção dn wag·nn.
Arl.. ~21. Quando a rnPre:vJnria r,·,r· nrnmpanhada. J)di'
JH'RRon. f'ncarrpç;·ada. dn vigial-a, a ,.:.;fr:ufa niín rPspondc pP)n:-;
damnos r·f'sltll:tntP-: do~ pPr·i;.!·r, f!tlr~ :1 ,·jg·il:mr·i:r f inha ror firn
,. \ it.nr.
Ad. ??2. N11 qllP ronrPrnr> as m~'rr:ldnrias C(llf', por· ajusl1•
f'Otn o e:qwdiUl!' nn pnr· assi1n f'Sf:tr rstaiJP]f'r.idn nn:;; rf'gulaJIIr•nfos da r•sl.r·ada. sfín lr:msporf:.~da.~ ~"I'tl wngnn~ nhrPt.os, a
t•Sil'adu. niin !'Pspc1!1d1• JWins I'Í~wo~ i!lllf•i'r•nlflc: a f'>:lf• mnrlo dt•
fi' a mpnrl.n.
Att. ?:?:L Quando o r.nl'l'f'ganwntn r a clcsenrga sãn ff'ifo~
pPlcl I'X{INlifrw 1111 dt'.sf.inafario, a 1•::.:! radn. rtfin rPc:pnndt' pf'}n~
l'i~ro~ l't'SilJL:lllfi'S flp.::.::.;a~ IIJWf'HÇuf'::.:.
A r· L. 2:!L t)uanrln a HH'L'~:Hic1rin r~·w pnr mw naturnzn
~ll:o!f',npti\·I'J dn sorfi'I'I'. JWJn far.to :-;(, dn f.ranspOitf•, influr.nda
atmosphc!'iea 011 qnnlqnce outra 1':111'-'a irlflrpf'ndf'nff' do sf'J'Yiço da f'Sfrada dr• ff'JTn. rpwlH'a <'rn Jw,.:o on lllf'd ida, a r•:;;f I'fl-·
•la n:tn y·p:-:pnJHif' pnl:t di l'frrPnça em
Ctll ffii•dida •
.At·L 2?5. Qn:mdo n~ mf'rf'adot•in~ f'ol'flm éa~·rf'gadas
pelos rnidadoR dn I'XJ1Nlitor a c>SI.J•ada nii.o l'CRpomlf' pnln numero 1h~ volnmf'~. ainda ryuro as nota<:.: dr• f'X.Jwdif'iio o ÍIHliflir.(llf'm .
.A!'f.. ::!2G. c\ rs( radn niio Rf' rf'Spnns.ahiliza prlos risrm:
prnvenienl.rs rb 11:tfur·pza dn..: nll,j1~r.{o::.: c•ont ido,.: nn" vnlunw<
dr ha~a~f'm.
A !'I. :~:?i. :\ ,.~fradn rf'sponsnhifiza-s'~ Jwlo l•Pso da~ mc•r··radnrias. :-:al\·c, ns 1·asn.-; fli'P\isfo-; rwsfas l'c•ndic•t,f':..: I'f'I!UianiP!ll:ll'l'::-:. ai(~ f111t.tl c•nlt·P~a da~ lll~"::;:nn,; an.;;; dl' ..:;linalnr·iu-: n11

fl""'•

·~""" 111'Ppn~t.os.

T~Xl'Ppfllam-.;;;e

ns mf'rrndnrins da IahPIIa n. I i. po1· r.n.in
a J<:-;t.rnda não se' re~ponsahiliza. limitando-se aprnas n
verifir'n1· o p0.~o .para :1 rohl'nnca do frf'fl• P imprriir que ~
,•arga exreda :l lotnçi'io do wag·on.
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Ar I. :>:>S. A l'I'Spon~ahilidadn da F. c:! rnda rossn:
to. .\. rcspcit.o dos ohjc~tos uc ·qnr se encarrega i! r rc·
mf'.ttrr a domilicio, no mommtto em qn~ a rmtrcga é eertificada JH~lo rPcibo no holf't.im t ln n'mcs:.:a nn na rrHlrrnet.n. dos
Pnrrr~rarlorrs.
·
2". A respeito rlas mrrrndoria~ Pndcrcçada~ na Pstru;.fio.
imnwrliatamcnto np(,H a sna rctil•adn, cnrti rirada p0lo rrr.iho
do clcstin:-~{:n·in. on pnJ' sua rt~mPF;S:t :1. tlnrnieil in r f't'f.-~rfl!ada
(•;r-nffirit) Pm Yirl.wh• do nrL HíR.
:\o. A t'f•SpPifn t!!ls nlf'r!•adoria;:.; dcsf inarln;:; a logarr.=-< rlist:wrf's da .E~lmda d1• f.'f't'l'n. no monwtJio da f'nf.rega ao rort'CRpondi'nle dt-....;ignado prln t'xprtlifnr·. n1t nn c·nrHlne!or· fJ\H'
-r..nntinun.r· o lr:m~pnd.P.

Ari.. :?.2.!'1. No rn~o de prrll:t on n.vnria fie mnrraflnrin~.
bag-agens, rncnmmPnr1as. animao~ ou ou f ros ohjer.f.os. n.:; irrdrlllnizac;ücs Pf'T'fío J'cgnlndn;.;; pPltl disposto lHI derreto n. ~. t)~ t,
dn 7 .elo rlrz.mnhro dt• Hll':!, qnc rr>.~ula. a J't':-'fHJnsnhilitladf' eiYil
ria'~ ~Rtrndn~ df' f•'TTO.
1\ r f.. 2:1.0. :'\o c·aso r>m qtw uma Irlt'rrn.dnrin. OH qualqurr
nl~.irdn ou :tnimal dl'spnrhnrlo sf~.ia cneouf.r·:ulo. dPpoi~ de for
cidn C'onsidf'r·ado prwdido, a Cnrnpanhia dar:'t a.viso ao .ffest.i~
natarin. Qlln tPr·:í. tltll'allff' qninzP rJ:,, rJiaH o rlireif.o rlt:~ rod*mar a t'IÜrr[!a, <l•'Vf'!Hln rosf.ifuiT' ns lr'í'S <:1\'i\ p:n·te~ dn
iqdemnizn(:fío qn~ lhc hnuvnr sido pagn.
Art.. ?:H. :\~ morcndoi'ins. hngagf'nR, Pnr•.omrnrtFla~ nn
<tnacsqlH'I nl,jrrlm nvarindos firar:ío pr>df'T}I'f'.ndo :'t t'Sf mdn
uma Ví'Z ymp:a a indt'mniznção prr>visf.a IW~fr T'f'g"tllanwnf.o.
Arl.. :!32. Onandn n mPrrnrloria fnt'mar lllll Indo fal fltH' a
nvnria clr> mnn. pa!'f.P a drprreií' ou inttl ilizf'. a jndt>n~ttiz:w:ío
a pagar ser(t por rll·hif.I'::tmrnlo.
Art.. ~:-:::-:. rx indemni:zaçiio de animaeR f'~(ravindoR nu
mort.n.~. nnq caso~ nfí.o prtwistn~

ou

flrrlar.vlp~

flxprf':::Cf:'tmr.ntf"

ncsl a c; {'Ondiçõr~. não podm·:í rxef'drr dr.:
1°, GOO;t-000. anima0~ dr g"J'anclf\ 'nlnr on r!wn 1 rnsalln ..,.
(•guas, bois e vacrns);
2", 2010:$000. animars rlr mont.arL1:
:3°, 120~000, hnis, vn.ccm~ r an imars rln Irnreii.o nn do
(arga:
.'J ... RO!!l001(}. vil(lllas, novilhas r porros rrvados :::rrmrlr~:
5°, 50$0010, bezerro', earneiros f' r.ahras rlr r.1ça;
D ~0$000, hP.Zflrl'O~. earnniT'OS, C'fl}Wfl~ f' ]JOWOS;
7". 10$•0100. ~~ãrs ncnrrrntndn:;; f' ou!rM :mimars sf'rnrlhnn0

f f'~.

1.111

,

ll J'(lSOS:
1~ 1 (\'10,
~n.ioln.

so.

flY(Is

to

llf'íJ11Pnns anim:H•:-;

~>rn

.iad:.:. Pngrnrlarlos

Art. 2:}L Ac; rlnnsnlas dn inn~pon~ahiliclarlP nu limifnde rcsponsnhilirlarle!, estabelceidas nP~I.as ronrlir:õPs T'Pgll~amentarmJ, não poderão ser invocadas pPla Esf..rarla. si sP prn.vn.r eulpa ou d61o ,pilr 11:1rte do pessoal rla Estmrla .
. NPste caso a<.; indPmnizacõe~ n pa~nr srr·ão rf'guladns pr.lo
Co<hgn Cornrnf:'rcial f' drcrrto n. ? . ()RJ. dr i de ctezrmhro d~
HH? •.
r;ão
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ARBITRAMP,~TO

Art.. 235. O arbitramento nos casos em que deva ter logar
por serem duvido~":~os. não previst.o~ on definidos nestaA contiiçõ~s. ~cr:'i. feif.o por dons arhitradorrs; escolhidos, ~alvo ~,..
ombos eoneordarem na esr-olha. di' nm Ró arbitrador.
O arbitramento ser:'t rrduzido a antn ~~c:ign~dn rwlos nrhift·aclorr~

;pPla ec;f.rnda e pela pari r.
Arf,. ?3ô. Si. porém. o desf.inaf.arin o a e~trada chegarem
a aenôrdo ~ohrP o Ynlot· da nvn ria, t.;r>r:í. o arrf'lrdo reduzido n
nnto a.:;~ignarln pttr· nmhn-:. rrnr !P1·:í :r ltlf•-:mn v:1lin.1de quo n
:n·hilranwnto.
Art.. .:?.37. necusnndo-se o dnstinatario a'' arbitrament.o
nmiga,·el. a rsf.rada l'f'fJllCrPrú jruiiein.hm·nf.P. a~c:im como a
remoção rl:-t mr>t'f'rtrloria rnrn nm rff'ptt~ifn pnhlif'o. n11 a Yenr1n
tli.. mr~mn.

Ar!. 2ilR. O an to rle nrbHramPHf.n. qr.H•r· amigavel. qU{'i
rto~ fnd ~~~ P d:1c.: f'irrnm~tnn~ia::: ~e
r:w~ dn :J\':lria. w: indirmç'Õf'~ ~rg-11intr>·~:
to. a esp~tlit• pt·~r.i~a. ns rnarrac..;. n'= ll11JnPl'O" • n pP~o rlrf'arla wn dos Hl!Umfl~ \ iRt.or·indo~:
2°. a d,lfa t• n nm11~ro do rlrspn1·1t~~. ('
nlllnm·o::; dn-.
wagon~ f'!l1 ffllf' tiYPt'flm r.lH'garlo n·~ volmnft-!11!.
~~n. a nrPRenc~l ou :m~Pnt•i:J dP indkin~ r:xf.nrnos dn que-brado. molhado, rnanr.hhs. r.tr. .. •'Tll r•:Hb li Til rfcn volumes, com
rlr~ignacãr, oxacta dr~ sna mar(·a r' mnrlo rlt• a('(JtHlil'innamPnto:
4•. a importancia 1tn rl~mn<t I'P':nlf:mff' rffl ra•ln nmn dn::::
:nada~ v0rificadas:
!í0 , a época n. qlH' ~P p(,flp rPntnnfar· a avarin. ""n~ causas
apparpnfeR ou pi'I':Stlmirla~: c:p t•lln dr•,·r· sPr at.fPilmtrfn a vicin
prnpl'in ria IDI'r11:1rlnl'ia. nu a ""11 ntndn rlt• pn'para0ãn. a dcfPito.
a insnffirir>nda nu anc:r~JH'i;, dl' PI1Y•rll•tl'i•l: Pm flUP I'Ol1R1<:;tP:m
ns 'icios ou rfefeitM: SP i'''' l':t"-n r1r· mnllradrln. r· a~ mNe::uindiac; lf'rern .lá vinjarln prt! r11ar·. ••c:-:n rrtrtlh:lllr\la r•rr,,·,··m ,-,,1 nãn
df' a_g;un rlo mar:
n··. a Tlf'P.~Pn~a Oll :ttl:-'('llf'Í:i d•t r'P!'Iarnanft• f)l! ti(' SP.IJ rr}JrP~PntnnLf' P, sf' fôr pw~i\·f'l. "'"~' dr1·!~H·:u<in rlf' rwrPif:lr
:l"nnndi'"'Õf'~ ria visfnrin.
Ar!. ~:::9. Ao fi)J'Il111l:11· r ...., n't!llr·rint~·rrln,..; :í. auf.or·idndP .iurliciaria. p~tra oht.flr· a nnml•ar:to r! e prt·if nc::. ~f' preci!:mrão a,IP.w
dm; pontos nrima, qmlJ'F;C(tH'T' mttros ,·rue n:::; cire.umstnnr.ia~ indicarem r.omo df'Yendn fnv•r nhj('.f'.fn rla .,·jc:f.nrin e se pmlirn qu~
ns peritos srja.m anfoJ·izadn-. :; r~r:n<:jrrn:-11' lJ(t'~ :ntlns í)<:: rlizrrf'~..:
f' n~ olFPPV:lf'Õf'" dns pari PS.
Art. ::'.W . .\ menos que q.-; lH'l'it.os <;P,iam analphabetoH, ou
impl>.rlido~ por eanc;a Jpgifima. rle rerligiN'm elles mesmos seus
laudo c:: rsfrs doelJml'nf o" nfío poderão ·sr•r lavrados por rmpregados da E~trnrla. -:f' nfio ~~xenneiolla 1 ~"' PC: I rif'lantrnf r• ~nhr0
n~ rlaflo<: :q,rf'~Pnfnrln'-; }wloc: prritns.
A ri. ;_>.r, I. O ('nnsf'nl ime11tn dn drsf.inaf:ll'in na vistoria ou
nrhi framr·rd n :nnignYf'l rfpvf' :-:r r· er"rli fin::tdn por· o::;cripto.
<\rt. ~.1:?. Todt~ " arhilramrnfn nu 'ic:fnria :rmignvrl dP.ve
~rr 1·,~rluzicin a :mfq l'lll dupliraL:l.
Art. ::?43. A vistoria ou arhif.ramrnto deve ~er feito dentro da::; l,A ·hornc: depoic: rlr~ rlcqcarga .. c:alvn impedimt-ntn ôevirinmrnfi• jnc;:fificnrlo'

.iGdieinl. rlf'.VP ('onff'r'. alnm
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HFGLAM.\()Õm·;

Art. 244. Não serãu aLlendidas jJela .Estrada as relilamat.:õe::; pnl' perda ou avaria de mercadorias, bagagens e encommendas transportadas pela Estrada, ou dr Pxcesso (I e, frei e cobl'ado por qualquer motivo:
1", que forem apresent ~tda~ lkpoi::: dt! Ullt anw,, a rvnLax·
J~• data do despacho;
:2°, que não vieretn in:::;Lruidas uout a nuta de expedição,
l/Ó.pia authenf iea da tltC::;nta u11 o t:l~l'f ifieado do despacho ou o
r.unhceinH·ntP ue b~t:::agt'ttt ~>lt eJH'I>Jtltllf~nda l'lJIJI " aut" tk que
t r:ll.a o art.. ;_>.. j!J;
:.:·j, que turcHJ avre;:,etlf<uJu::: Je_vui~ de :;e I er pa:;;;<uJ• 1 n·1:ibo das mercadorias, sem düelaraçao. de perda IJU avari~1:
·í'', quand(l ~~ perda ou ::.t\ uria provier· de alguwa da3 cu· -'"u" Itleneiouada~ 110 arl. 10.:! do Cudigo UolnntetT.i:li.
Arl.. ~·í&. ua~ i'alta~ e aYaria:::; crwu11lradas 11u ado Lia ent.n:ga dns ltll.'l.'liUdOJ'ÍUS aos uestinatill'ÍOS, lavrarú li a;..:·entt~ da
t·~lacão auto ciroumstaneiauu, cuja eÚJJia ant.lwnt i1·a Pnvinrá
immediaf amnnLe ao chefe u0 trafego .
.Ar!. 2'~ü. As reelaUJaçõe::; serão feiLaô ~~lll iwvre::;::;u:; vroprius, que oncontram-se mn todas a~ eslações, ~~ r•·ntrcgucs aos
ag·ent.es das estar~Lí,~s que as rcmetterão, com os clucumentos e
e~clarccnnentos necessariiJf-, para o devido prue~'SSP, ao Tr:Jfego ou ú Contad•n·ia, euufill'JllP tralar-"'t' de l"~1·dn, avaria· ou
11e cxcet:~o de frete.
A nntrega da 1·eel:.una~;ãu au a~;;·enLe será et•t'Lificada pur
11111 l'eeilJo pns~ado pu1· eslc, ::;eu reclamante exigir .
.\rl. ;!..)'i. _\ 1i:Hlrada J'l!::;lit.uc u frete que~~~ \f't·iliear te1·
:-;idu eubrallu uc mai!" d1_, expcditor e tem u dir1·i1u de lJavcl'
exeeut.ivamcJüc uest.e. antes ou dcpoi!' da e11lrega da tltcrcudurín, o que ~t· \'Pl'il ic:n II'J' sido eo'b1·adn d1: tllf~ll' ,._ 1111 aef,J 1_)(,
d0~paeho.

Art . .:.>!H. vualldll, jJUl'f~lll. " exce~!:U du fn~te lJl'UVier ue
t\ugauo na pe::;ag•~m. não st•r:í. aUcudida a l'eclama\{ÕO, sr~ o
destinat.at'io não tive1 1'1\ig-.ido a veri:Hcacão do p~~o antes de
n~Urar a mercadoria.
Art. 249. Nenhuma re::;tiluit.;ão se fará de c.xeessu de Ú'•.>.lc
t·obrado pelo i.ram.;porle uc nten~adorias que gozarem dP ahat iment.o sobl'e us prec_:l)'s ,_las tarifas, ou de differenç.a de elas,-: iJicação ,se na uota de •·xvcd il.;ão não houvet>, nn al'f o à o
de!'lpac'ho, o::; e::;clarecirncntos necessariiJs feitos pelo expl'ditur.
Arf. :!t10. gm easo de rt.'.clamação, as nota-- dP ~~~pcdiçílo
u;lu serão reconlwridas pela Estrada, :;i 11ão fivnrc11• a os" i-gnatm·n do ngent f? <.13 t~r;to~~ii<' de proeeJrmcia on .Ir ~~<m del~
ifntlo.

Art. 2&1. Uti empregado& da eotrada, prepu~iu:' a.•J tHtl'' iç(; de ruercadoria~. otc .. são obrigados a dar 3.G- ":ipeditores todus os rsclurncimculos que estes descjarePJ ,. !'acilitarllws, quanto po~siví'l, o cumprimento .das fOI·m:ll idade:-: a
lH'eenchcl', <' dovPm, sendo necessariu, encher HS qnf:t:-; de ex-

JH~dição.

Art. .:!5~. l\enhmu agente uu qua1quer outl'u I.'JllPl'egado
poderá dar ao puhlico documento que r.ontenha l'U'mra ou
('tnendn ~ulmtaucial nfto resalvada.
~
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Arl. ~[)3, Todo o documento t.lado pela estrada c que lôr·.
depois vur .qualQuer título a.pre~entado, si se achal' víciat.lu.
::;crá rattdo e dará Jogar a imposição t.le uma nmlta de 50$ a
100$, .:H~gundo a gravidade do cnso, :i pessoa que o tiver vidado, e neste caso a expedição ou ~~nll'ega da me!·eadoria sed.
!'t~f:ll'(hUa !\ lf'~ dPC j:-;[io ~Upl'I'Í!Jl'.

Art. :!G1. ,\ lt'm ,Jo transpurt,_· d1~ qw• f r·ab .:1 al't. :;n JWdetll os ag(\ntes das estaçõe". mediante autoriza•~ãu expl't~ssa

do cxpcditor, eonf..ractar com qUf'nJ nwlhurcs vantagens offl'rcccr o trnn~porte da mcr·cat.Im·ia da c~Lação ·da chegada Ho
cJ..omicilio do dcstinalario, dt~\·,~ndu. JW ra isso. a rc~ideueia clu
de::;t.inatarit) ser designada de 111odu a c~Yitar equivoeo.
O preço do f t·ansporto da estarão :·• t•asa det dt•:;tiuatal'iu
ti,_ . ,·r•. nesfc caw, :'t'l' pago pt•Jq Ju~:-:mo ao eonducfor .,
~\rt.. !?f,f). A estrada det'l i na, neste (~a~o, toda c qualquer
n~spommtdlidad•~. quautu ao ri,.:ro qut· JW~~a.
:t
mnrcadoriu.
.1wffrr•r nn t 1·aj t~ct.o da esf at;ão au domieil i o dn destina ta eio,
.._alvo si JH'0Var ~~~~~ o t.l'am::;porf ~~ foi cont.racfado com pessoa
l]ne·ufio mcrcritt etmeeito ou e111 t'ulllrario (1:-; :u~Lntcçvet~ do
l:Xpeditor.
'l'I::~LEOllAPHO

A /'f. "!0{i. 0:-> I elcg-rammas siio :.Jt~.,~citos em !odaH as •~s
l:.u;<ks da esf rada do fétT(•, tanto nos d ins utei~ r·omo nos do-

nacionnl •.
Ar·L :~37. Os Lclegramma~.; dividt•!ll-SP nns :.:el.:uiutcs cll\S-

rm ~~~ ... ~~ ~~ dias de fr~;;;ta
.~í!S,

rPprt~seultllll a ortlt~Ill da tt·an~mhsão:
i", tt?kgTamma urgentf.', em servü;o da l'Sll'a(b;

que

:.!", l.degramma tio Governo Fednral;
:i 11 , f.C'Iegramma dos governo:-; e si :.u.luacs;

A\ fylpgrarnnm d~•s autoridade~:
:)", tdeg-ramma ordinal'it', e111 'I~J'\ it_:,_~ da '>I t·:ula;
fi', l.r·legramrna partil'ular .
.\ri. :..":í8. O~ Ioleg-l'anuuas devem:
l", ::-er .-:-rrivLIIR }Wio proprio ~c'XJ)l!tlilor ~> de muJo qw_:
{IU~::,i.lrn .'1'1' lidos faci)mr>,nt.e, Jettra VOI' letlra;
::.!." (~;;lo eonf.e1· abreviaf.HI'Hti, rasura~, palaH·a~ enwnda•lu-: un in11tili:eadas pm· nwio de riseo::-1.
:J:• Iut.licar u IJome da. cstar:ão tfo de:':ilino ··~ (I nollle o
J'esidencia dt~ th~sl iuatariu, ~a h o :-:o fôr notoriamente co' ·1H•ddo.,

Quandu o expetlilor vier ú r•::;ltlf.:ãv. d~~.ve l'lle uwsuw e~
er o telegramnta no imprcs~o va1·a. e::;~ e fim adoptallu.
QIFHldo,. porém, o ·~:xp•~ditor nfio vit~l' ti. e~tar;ão. pode J'f~
rntf kr· a mmota do f dr~graumta, que depois de tr·aw:3eripla.
1111 iw1wes8o, ~crú. e.ollueada ao lll*~Smo.
\ minuta dcn· fOJdPt· o~ rc«tuü:dfm-; ·~.xigiuu.:;; 11ut:~ 1", ;~ ·

cct~'

, :r

r·as(l~ rle~ft~ arf.ign.
1\rt. .:![11). O exp,~ditOl' de um f ekgramma {\ obrigado a
pro,·ar· a idt•nfiu<Hk Lle 1JUS·5Ü<t, quando Ih'o exi3ir a estuçãu

Lle IH'ULTúeuc.ia.

-·
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prultibida a accciltt,~ão de t.!UUhtuer Let.~

f!"fi•IJlllUt contrario ás leis, prejudicial á segurança publit~a
uu o f fensint á moral ,..~ aos JJous cu.-_; lume::; ou aos inli'I''~'i::it:~
da E::;trada.
t:' prohibido o uso de cifras :-;ecrctm;.
~t.iJ.

Al'l.

A UlH'l'Sentarlu do telegranuna

.-~

eul'lifleuua

11111 reeiho enlreg·ue ao expcdil.ur, u qual dc•yp
t'lll ea~u d•~ redama~.;üu .
.Arl. ~(}:! • . \ trall!'lllissão du:-; telcgrammas set·l't

por

ordPm pre:;nipfa au art. :25'1
,:,enta•~ã·•

1.!

exltihil-u
f,~ila lLH
:qll'l~

:-3egundo a ordem ,k

.

.\'rt. !!G3. .\o e:ts" •1·-~ afl'luew:ia de fdcgrallliiW~ narlienlat'1.'~. entre dua:-; e~Lw;ões cn1 eomtnuHica•"·ito Llircr:l:1, se1 •1·' f ransmif.ficlo:-; poe :31'l'ÍI~S alternadas.
:\ se ri e nüu ''xcederú dt~ eineo telegrauHlla:-; .
.\rt. -:.'ti(. Muitos IÍ.ulc~grammas successin•:-i do ~~~·e::;mc.
1'\lJedifor lJlll'a o HH~:-;n1u uu differenlt~::: destinalaril's ::;erãf.!
d ÍYididt•S Clll ~L'I'Íe:-:.
Enlt·e es~a~ serit'~ lran:-: 111 iU ÍJ'-:-:e-hfío. quartJ,, lt•tll\''1'
1•·1•~!:! r·an1111as d1~ onlrus ''xpediliJI'''". '~PdJut·a
1.1'lllJatrl
:-:ido

avresentados pn:-:teriormcnLt~.
AIIL . .:.'G::í. u~ telegrauuna:-: t.le lllllÍS de ·~em pala\THS pu ....
dem :=wr rei iradP~ pal'a ~c trunsmiltin'tn l'ULru:-; mais lJL'l'YC::t,
nr,r!Jnra npre~enl auu:-: puslcriormcute, saiYo mn ea:-:1' urgente.
o...- tclegrammas do .Governo. da Estrada de Fcl'r.o, das
~11tl cJJ'idndes. cmhnra apresentados pusteriurrucnl e
aos dos
pa. r'l knlu re~, serão se:npre e:qJ·Cdidns em primeiro lnga.e, l'onf•)rme a pruredc11r.ia iudicacla na ordem da 1ransmissão.
Arl. 2fj6. A Estrada J•escrva. o dirci1n de intPrrumpeq
ns r·oiPrnlmicarüe~ tclegraphicas para IJ serYi~;o de p:-1 rf irulnr·,·-=, por 1Pmpo imld.!•rnlinado, 111) ca-;n em \(JUI'. o jnlga,· eoiJ'''lti,•nf,•. l.'rll \i:-:la da

llt'(.!'t'lH~ia

do :-:•'l'Yi•.~~~ da }<>.;Irada

otJ

do

(;IJ\('.f'llU\

Arl. ~li;·. O ''xpeuifnr fHidL' ·~xigir da t:::faf:fin d'-~ destiw_, a J'Ppeti(;iio inlegl'al du seu f.dcgmmma, f:'. va~antlP taxa.

uupla;
~n in f. e
:~ f!ll:d

par·~t. ·~stfl

fim l'aní. ]ngr.• ·Uptís a stm n:-:i!nialut·:t. a scdeelarar,fí.": <(pede-H) a J'•'JH'I l'.;fíu d(•Hf,. ''~l··g ra rnma>>,

nfio ~crú 1~onlada.
dep•Jis d(~ t rau~nliltid•J o tc!egranm1~. n ~~\fw·•~if OI'
t'xigír a 1'4'111'1 i~ãu vutll'r:i ,raz('l-o por IIU\ •l frll'i!t'rnnma ;i esfar.i'ío dl' lh'stitlll, pas·and•• a 1-axa d1•<.;fe ~ "" ll'!'·::t'ttHulla l'I'~j.

JH~tido .

~ilP,

~·n~. ( l fdc~l'llllltHa, <lllLí.'." lk ~~Pillt'f.:ar a f ran~tuis--t
pt•dc ~-L' I' rd irado, rcst.i tuimlr•-<-:e w' '-'Spcd ilnr a I asa •r

.~\l'f..

\\'I~•J DL HLLLl'f..l 1 l

Arf.
quo llw

:.'.G~I. I) !'\[Jl'dilll!' de 1.1111 tde;:rallJIJiíl vudt•. tP!tlit~
~L·ía dedarada a hnra f~lll qur. f/11· n Ll'h'gJ'<lllllll:t f'n-

ll'r·;rw a.~~· dest.inafario:

pura esf1• l'illl, Jar;í, log!J apó~ da.
:t""Ít;n:tlut·a a ~t·r.;uinl.•~ •IL't:lara1:iin: <<p,·de-:-:•· :Jvi~o ih
lt"r:!. d:t. I'Jtlr•·;.;:t\'. a qu.:d n;io :-:••r:i c•Htfad:t.
A tasa d" avi.''' du. ltnra da eutr·•·:.:a •'· idt.'IJI ÍI'<J :'t t:n.a du
rn11 I ek:tt·amma dP I;:, pala\Ta~\.
Esta (axa s••rú paga p1~lo t'Xtwdil"r tJ,, f,:lr'i!t'iiJJtllHl, f~IJja

."tt:t.

l1• •ra

d·~ ~~nt rega fúr ~~xigida.

~e- u~~puis- de h·ansmiftido o

f el''gramma
" cxpPditm:
exio-ir o aYi:3u da hul'a da cull'etía poderá faze l-o po1: HO\ o
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tolcgrauuua á esla~Jãu do de~finu, pagauuu a taxa de~te e Jo
.'.clegranuua, avisando a hora da •'llll'~"~a. ,. declarando-~~· no
!"(•cibo ler direito ao aviso.
t:f)!\'1'\fiF\1

Art.

270.

liAS 1'.\J..\\11:\S

Na eonla~Pill il~t:-: palaYI'a~ set·ãu ob:.;erYadas

a(") seguintes regras:

l.'" Tudo u que o expeuiLor

e::oet't.~V('J'. p~11a

."'n trau-:>ntilfi-

du, 1.•ntrará na cnnlager11 das }lala v rue;.

::." Conta-::it', comu uuHt, qualLiut·r p~tl.avra que teuha I;,
caracteres ou meuos; vara u excetknlt·. c••uln-:::e IJ!lta palttna por ~~a da JG earadercs utL Ji'ae\:ãu tlt~ l;:,.
:l.' Toua ;t palavl'a eorupu:sl::.t, t';-.;tTi pta de 111odn qtw fornw llllHl :-:;ó u ufln :-:r•ndo t~onlraria aiJ 11:-:o da lin:;ua. como
tal st·t·:.í t·nnl.ad:t de t'fi!ÜfiJ'Jltidadt· t'llltt fi disptl"to na regra
tt!ll.t' I' Í ()I'.
~"~'

t, ."
dt~

~e. porém furem e:;c:riptas :;etJarauameute. a~ par-ql!f! ella ~e compõe. ou nw:;mo reunidas pelo tra~:t~

tiu uuiiio •.Hl '-.:i'p:ll'UÜ<•:-:

ltfll'

apu:-:II'IIJllt" :-:f•r:·; .. t•nnUtda~ c•umn

•tutrae:: f:wlas pala\·1·:~:-c.
:i." ():.: gt·upos. tk::;!.aeadPs ik al;,::tl'l"'lll"~ r.tt ldlt'as, e011
li.~lli-''U C(ll\lfJ l:tnl~·::; pal:!vra·~ qumlf:t:-: I'IJI'i'ltt ;?:-: st·~rie~ dn eincu
uu monos que ·~ontivt·t·em. ()_..; sigu<.tf':-: ,f,~ :tt>et'ltLuação Hãu sã.u
contados.
(i." Os grupus. de:;tueatiu~ de JtUllWl'O:-i ~>;:,e:·iptu::, ~.~m caracteres romano:~. ('untam-~e como lanlas
rntlavras quantas
fill'(~tn as ·~c!rit~s fie cinco ou nH~liC:) qtlt' t'utd.ivt>rem.
I." A':l IBUras aeereseidas ao-; nlgari:~nJO:>, para dcHiguar os
tHHlWros u1djnari" '· t·nnf:un-::-:•· '.1111:1 l'"l' um;) ... como atgari:..:mo~ .
.\rt. ;!/:' .. :Ent.!'a lW ~~·mülS«~lll da:-: p:.ilaHa~:
t.·· O nome d() ·~x.pedilur, do <k-:1 i ltalari•J t' n endcre\:O.
~-u 'l'oda!'-; ns palav;·as cun'.ida:-; 11r• ,.,,t·pu do dPspal'lto e a
d'~•·l·tr~l~:fiq: -··- Resposta pag.t para
p:.tlavras.
;~:· O t·eeonhceirncntn da assignaLul'a, qu:.mdo houver.
_\l't. ~~~- Nãct St~1·ü•• faxadu.s •fU:tesquee palavra~ ou ::-ígu:w~ au:.~.·~ ·~eeHf adu."' lltl inl.lTc·sst~ 'iu ''t~l'Yi«:o' I elegraphico.
Jguahue11le JtEo f-:erão tuxad:.~.!? a ,iatu, a ltm·a da apre·-

&enlação do tclegranuna, nem o lo.gar dr~
tp.mndo ,) expeditnr ('<::errver na rniuul.;t.

pru•·t~t1em~iH.,

~inão

{;(JB!\.ANÇ,\ UAS T.\.X.\::;

Art. ~73. ~\s taxas são as ~eguinte.:;:
100 réis por palavra. para a~ disUmcías de 1 a. 200 ki-

1cm~tro!:l:

~00 l't~i~ pnl' palavra.
dt~ ~Ui a -WD lutomett·m;;
:>00 róis por palavl'a. de .10·1 kilomctru.:; em deante.
Para a cntrc.ga dos fr~Iegrammas a domiciilo. nas cidades e
v·illa~. cohrar--se~lm um :uJdiciuHal dl' ~!O <,:'tJ eoÍn um minimo
dü GOO réis.
Ouand1) f' t.ol(•,!.!T&uuuw ti\ ('I' dt•stinu para alguma estação
uc ,11.d.ra qua!quer c::;t.radt?. em trafeg-(1 mutuo, pagará, no per-
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tur:;o uc:-:ta Estrada, pelas laxas acima imlicada~, sendo o porrHr~o nas outras e:-;trarlas eobrado 1wla'- l:it·il'ac tlt~ eaua 11ma.
A taxa é paga na c~tacão de proccdcucia.
ATL. .?7·1., Os telegrammas, tanto do Governo .Federal corno
du:-; t!'overnos estaduaes ~~ ctas autoridad~s pol!ciacs, sã(• sujeilos á taxa quo prm:crcvercm os respeeLivos ~~nüi·actos, e serão
: ransmH lidos :í vi~La dP requisição da autoridade eoropetenff',
ArL 27r•. u~; f.l~le!-n·annttaS dirigidO"; ás l'{lUaeeõ(·~ dt~ jorll:tPS. eontendu uoticias dc:;;tinauas a publicidade, terão a. reducção do 50 (,;(,, não devendo, porém. nenhum destes tclcgramma::; pagar menos de 500 réis para cada estrada.
Art. 276. Uohra-se-ha taxa dupla pelos t.elcgrammas em
francez, inglcz, italiano, hespanlwl. alkmão f)U outra língua
c:-;trangcira.
Art. 277. O mesmo fjeleg1•amnH1, diri1g-ido a maii; de uni
dcstinatario, pagará, além da iarifn. para um destinata.rio~
mais metade por cada um dos outros, st~llCl(•, porém. R taxa
ruinima de 500 réic; para cada estrada.
O mesmo t.clegramma dirigido a mais de uma ~sta•;iio,
1 agar:.i a taxa •~on·espondcnte a cada uma dnstas.
Art. 278. O cxpeditor pagará de antemüo a resvosta do
''''""gr::uuma quo apresentar, fixando o numere· de palavras.
Neste caso a minufa. do felegramma flev~~ ter a declaração:
-tRcsposta .paga para " .•••.. pala·Yras -·- ante.;; da nssignatura
•'·· expeditor.
_
fli a resposta liver HH'nor numf'ro de, palavras, tlu que o
J ndü~ado no f.elegramma, não se fará restituição.
f)i o numern de palavras for maior. n excesso sen'i pag-u
JJ•~la J,Je:::soa rp}c npresentar a res1r:;osla ~k aeeôrdo c0m as tarifas.

At·f.. 2'i'J. A rpspost.a, para, spr· (.rarL.;;miHida. d•·v1~ sm~
f'jJl'í'~'f~Jlf:Ula flt•ll(l'~l dns ·18 hot'aR q;JP Sf~ SPgllÍI't'lH :í. f!llft•cp;:~o
~In te!Pgramma primitivo an uestinatarit.l; a. respnRta ap['~Ren

tada, depois de 'findo t•sle 'prazo, fica sujeita a pngamcutu
da. taxa.
~\1'1. ~80. O fPlng-t·amnta lHÍdt~ Jit·a1· 11a ~·~l:11.:fío •lo "'~:; ..
( im• :tf.é que n ~h·~tinataJ·io o procure.
Si não fur rt•elamado dentro tlr.~ um H tez, ·"'~t·ú j le ...:f I'Uido •.
Arl.. 28'1, Na auscneia t1o destiuat.ario os tclegramnw"
"'~r:l.n entrcgw~"' :í~ )le::;soas de stm familia. a ~m.ts omprt!ga-

do..:, ~~riados nu hospmlPs, salvo St' o
!1íi1mla. pessoa p:;;peeial.
Si rwnhuma dessas )wssnas fôl'
nwnsãn disto no Llespachn, qnP voltar·{!.
f.iun, pal'a depois ~er• cxveditlo )lf']ll
lll•~amlo " pol'l j ' .
Qunm J't'el'bt•r· ,., l."l'!Hl'::ttnma ''"'

~:I•\Pl':'i

exvellitut· de~igrmr

w1

eneoutratfa. fat·-~~~-h~l
"o t!Stll'iptorin df! d~s
Col'l'cio,
lll•tllt':

IIÍ\11 ...:e

rr·au.

do de:'!fiual.ar·il•

indicando psta circumstant:i~.
81, :pm· ""'·lara•.~ãn
•~1·rnnea do nudcreco ou JlOL' falta
tlw·dP requi:-;i{o, não pmlp,r ser cntL·cgnc no dcst i no 11m teJe·~J'ttumw,
e:;ta eircnmstancia. ~erú eommunicada ú eslaçáíJ
:1ssi::mar o

l'f'l'iho,

\i!!~pachu'utc

pm· ! eJcgL'amma.
!Ais tle 19!2- v <h. UI

t:;
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..\rt. ~~~- 01-i' fek~t·anmws fJ!ll' tiv,~t' ..'UJ de ser proeuradu:-:; na estação du oestmo, sol'ilu o:tl regue s(• ao peoprio d~=--
ttuafario ou a pessoa pol' olJe competentemente autorizada_
Art. 283. U [Jedido, para qu·.: o tolegramma expedid'J
nfw sc.in entregue au dt~stinatur·ill, t.h~vc ser feito por u.ovo
telegl'amma do .;xvcditor ao chefe dn e'1lação do destino, suJnito á. taxa; não aflsmnindo porém, :" ~strada responsabilidat..le, quanto a podet· Rer darh I'X"r·uçun no pNlido.
Art. 284.. A estrada não Sll n·sponsabiliza pela demora
ua expedicio ou falta n~ entrnga de qualquer telegramms.
nem tão pouco pülos pre,iuiitl,''· l'"'·;nJtf\nt(~".
RCSTITTJiç,\o DAS T,\XAB 11118 T.f.LFGHAl\tMA!:I

.Art. 285. O e:.-:.peditnr tfrn di1·(·itn :'! restit..uiçfin da t,axa.
seguintes easo::,:
t . Quandü o Lelegro.mma envi:Jdu ao desUuo estiver al~er·ado a ponto do não sati<::faz,~r :ti) fim a qu~~ era destinado,
~~." Quanfic. •' teler;ramrna cheg~r á caE~a du destinatario
con~ demon1 de ma i.s de duas lw!:a~;. depoit> da l'ecepção na
o~;ta~ão do destino, si a demor~' prr1vi8r rJ,, nPgligencia nu
Clt>~L·uidtJ do pcs~oal da estrad~~.
:Lo Qnando fot• w~cPssario rdanlar a IJ'ausmü;sã.o do f.cl•:>granuna, sal\"o se a parte sujcif.ar-SB ú demora inevitavfll.
Art. ~86. Qualquer t·eclamn(;5c) pam a restituição da
taxa dc\C sm· feiLl, ~'oh pena de iiJ'•''H',J'ipção, dnnfJ'n de uw
ntez da cobrança.

tllk

0

Art. 287. Os empregado:~ d/ )f:ltrada são ohrigados <t
guardar absoluto f,t~gredo Robrr "S tr.lcgt;l.nunas.
São-lhe applicaveis pelo extraYil·, ou abertura dos desparhor:: telegruphicos e divulgaçfin dr) seu enunciado, as lei~
que garantem o sigillo da~ earf:,c; ·~~~nl'i:ldaf'; an Correio ~ a
f:egdrança do sen trans}K•!'f,~.

Ar·t. 28~. Sl.•rllerd.l~ n flXpediliJr t' 11 dt':·d.inatari11, provada
sua identidade. ou sNJ., PI'ono:·dH:l IP,gal11wntn anforizadog_
Lemn o direito de obt{'t' e•:Ptidãn dufi l.l'le,~.;J•aunna:'i que tiverem

:t

expedido ou re.~cbido, requenmdo-a E! miníRLJ•ando os esclarecimentos necessarios par~. se pro0cder á busca. o que é indispeusavel.
Este direito, porém. ,.•rescrevc findo c• peazo tle i!.! meze~
da data do telegramma.
Cob"ar-se-ha o minirno de 2$ 1oor cada uma certiuio de
felegramma até 100 paltnras. e proporcionalmente ne caso de

excesso.

,\RCllTVO

Art. 28H. Os origina<~s dos lelegr·ammas Si'r~o conservados durante o nrazo de 12 mc:r.c~ <'nm forfn"'l ns nt·r·(~a.rteões ne
cesRarias no que diz J'CSPf'lto aG segl'edo.
Directoria Geral de Exprrlirnte. em 21 de agosto de 1922.
- Gustavo A. da Silvei/'«, ui rector geral.
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Vi.$J}().Siçú'es l'elut'ivu.s ti ,·vnducção de me1·t:a.do1•ias, volumes,
l'fr., por l'tltlfilld''l'•:s ou ~~omlllíssayios dt? fl't11l-"'P')1'il'.~

~ :odigo

11 al'fe

CuHIIJit\l'eial

Dos eondn,,f,,rt·:"

dt•

~)

[:;'f'lii'J'tl-:

Titulo iiJJ - - Ca.pil.ulo V1 I'
l'OTrl!ll'i:-:.-::l!'lOS til' f l'(lfl<.:-

JIIJl'f f'S

Art. V!!. U:-; bar,lu•·iro:;, tropeii·o~ t.! uuuesquer uu[ru:o; cundlw.lore~ de geHero.'!, ou cuuHui::;~arius, quo do se11 transporte
~e encarrngarem mediante Ullla connnis~;5u. frete ou. aluguel,

de\'Cln efr,~eLuaJ' a ~na outt·,·;ra Jielnwnff~ 110 temvo e uo logar
tiL' ajusf.e; e empregar t.oda a diligencia ~~ meios :praticados
r ela~ pessual'i ~~xadas 110 cumm·iuwnf o d1>, ::-;eus dt~veres. em
<asos semelhantes para que os mesmos generos se não deteriorem, fazendo para essf• fim. por conta de Quem pertencer,

as ~iespezas neccssarias; ·~ são responsaveis as partes pelas
perdas e damno~ que. por· mal versão ou omissão sua. ou dos
seus feitores. caixeiros nu ouf.t·os uuaosmH.·r a::cntes rmmlUu·em.
Art. l 00. 'l'antu u carregador como o condu-dor devem
'x:igil'-Sc mutuamento uma eautela ou recibo. por· duas ou
111ais vias. se forem pedidati, u qual deverá eonter:
1", o nome do douo dos generos ou carrt~gauor, ou do con.
ducl:or ou eommissal'io rlf.. t.ransportes. e o da pessoa a quem
P fazenda é dirigida e o logar onde deva fazer-se a entrega;
?". designação dn~ t>l'fPifo..; n sua qualidadt~ geuerica: peso
ou numero dns v oi 11mes, ; as marcas ou oufro~ :-;:ir,.maer.; externos destes;
3°, o frete ao aluguel do transporte:
4°, o prazo dentro do qual deva effectuar-::;e a entrega;
;}", tudo mais que t.iver ~ntrado em a.iuste .
.\l't. IOJ ..\ resJwusabili,fatle do eontluetor uu eummissariu do f.ran:-:pol'lr·s

a. corn•J' deHdt• o rnnmento em que
srí ~·xpira fkJHIÍS df~ t>.f't'Pctuada a. en-

I'PillPl;a

reeeb•··1· a..:: fazpnt]ac;,

1.·

f1·ega.

Ar I. 10.~. Durantt~ n ll·atL":iiJUJ'Ie. corre por eonta do don•J
o risco qur as f::m:nda:" sllffr·prml1. pL·oy,.nienff' do vicio pro-prio. força maior ou -caso fortuito.
A prova de qualquer dos referidos ::;j ni~t r11s iiH'umlw ao
l'unductor ou commis':lario de f.ransoortes.
·Art. ft03. As perdafi ou avarias acontecida::; ús fazendar-;

durante o transporte. nào proYindo do algumas das (~ausas
destgnadas no arhg.-. precedente. corr''nt J"''J' t•onta do ~.uudu
d.or ou commi~sario de transportes.
Art. 104. Se. todavia. R(' provar que IJat·a a IJI~J·da 011
nvuria doR ~enf:'ros i nte!'vPio neJlliA"t·neia ou ··nina do eonductor (111 commi5sario un Lransportf's~ por ter dnixado de emrregar a~ prPca.nçõPs e diligencias nrati~~ada...:: r~m drcumstaneias identieas ·por pessoas diligentes (ar f i!:!o HH). ser:í esft~
ubri~adn ~\ ~ua indcmnizacãn. ainda mesmo flllf' f.cnha provindo f}n
~arh.

CH~O

fortuifn. on da proprin n:lfnreza da consa earr·f'-
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Art. ltO;J. Em Itcnhum caso '' condueto1' ou conunissariu

de tran~portcs 1S rcsponsaYcl 8inüo uclos effeitos que constarem da cautela ou recibo que l.ivct· assignado. sem que seja
admissivel ao carregador a prova Lle Que entregou maior
quanlidndn dos offr~itns mt·m~innarlos na eautcla ou recibo. ou
que entm os designado::i :-;t• eonlmll:tu• outro:-i .dP maior \ alur.
Art. 10ti. Quando as avaria~ produzirem súmcnte uimíIIUi\',ão no valor dos gencros, o conductor ou commissario de
fransporto só I'Crá obrigado a I'Ulllpúr a importunei~ do prejuízo.
.
Art. 10'7. O pagamento dos generos que o conducLot· ou
commissario de transportes deixar de entregar, c a indemuização dos prejuízos que causar, :'1~rão liquidados por arbitradores á vista das cautelas ou rccibo::5 (arL. 100).
Art. 1OS. As bestas, ca uos, 'barcas, apparclhos c todos
•1s mais instrumentos prineipac~ e accessorios de transportes,
~ão hypothccn tacita em favor do carregador para pagamento
dos effcitos cutregucs ao. c.onlluctor ou ~ummissario de
lrans portes.
Art. !OU. );ão terá !Pgar reclamação alguma por úiminuição ou avaria dos generos transportados, depois do se
tol' •passado recibo da sua f'nlreg,,, sem declaração de diminuit;ão ou avaria •
.Art. UO. JJan~ndo, entre u earregador P o cunductor ou
rommis:.;ario dD lransportcs. a.iu::;lr~s expressos ~oore o caminho por onde deva fazer-se o trt.Ul~portP, o conduetor ou com ...
mü;sario não poderá Yariar dclll.': pena de responder por totias as perdas c clamnos: ainda mesmo que sejam provenientes
do alguma das Pausas mt·Iwiortad:)s no art. J 0.:!. ~alvo :-;u o
eaminho ajustadu í'Stivel' iulri.lll~itavel, ou td'l'en~cet· 1'iscos
rnai•)rc~ •
. \rt. 11 I. T~ndo-~r\ ·~::;tipuladn JH'aw cerl.u para a I'Jtücga dos gen,~ros, s•~ o condurt or 011 eornmi~sario de transportes o I'Xecúer por fac f n fit~u ficará f'(~spunsavel pela indeumi:r.ação <.los ·damuos quu. ahi resullaren1 na 'baixa do Pl'PÇO
·~ pela diminui~.: fio que o ;;cnr1·o vier a sufJrcr na quanf idade,
~n a ca1·ga ftl!' d1~ liQuido~. a juizn dn arhileadol't'S.
Art. 1·1~?. Nfío havr'JHJu na eaulf'la ou redho. prnw Ps-

lipulndo pa1·n :1, eniJ'Pga dos g,•n•~r·o:-:,., t',llJidnet.or. 'sl'wl" lt·opeiru, lem ohri.:;·a,;üo ti•~ •1s l':tl'l't'ga t' ua pt·imeira \i agem quq
fizer, t•, ~endo I'OIDTllb~aric) de ÜU.USJ)Ol'Ít':-1, (> l)bl'igaf!o :(, I'Xpco.dil-0 pela ordelll de ~eu J't~r;Pbinwnt.• , sern dar JH'Cferew-.ia
aos que forem mais muderuo:-:; pena dP respomkt·em Put· t wrLias e damnos.
Art. 113. ·variando o eant•gador a con~ignaç.5.o <.los dfcitos, r, conductut· ou conuuis:;ario Lle truw;purte:-; ó obrigallo
a cumprir a sua ordem, reedwndn-a antes de fcif3 a entrega
nll logat· do dcstilvL ~i. •pol't~lll, a Yariat;ão do de::>tino da ear;;a PXi~ir variação de t;:tmilJlJH. t.lll qllf' o r.oJH!ud•Jt• ou commis~;ariu de I nnl:-Jporte:-; pa:-;;4,~ t],. pl'i IIICit•tl ln:;ar tk:..;f inadn,
r,sto lt.!m direHu de entrai' •:rn wnu ajuste t.k fruto on alugtwl,
e uüo se· accnrdamlu. "éi .::-er:'t nbrigado a ~~rr.·rl.U<Jl' a eutr<\da
1111 ln~·ar rle~kllaun na cautela dl) rc•cibo.
,\rt. lJ f'. O ctmducto•· ou ro11mli:.:~:arin dt~ 1L·an;.;porft'~
não lem ac·(:fio para invesligar o din~ilo porque o;.; gencro.q
pcrteneem !lO earregador on eonsignatario. e logo que se lhe

apn'"""' "· btulu l.li.1stantc

par-~ o~ recclJ~T,

deverá entregal-:os,
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~üm lho ::;or n.dmittida opposição alguma: prna df' !'espoml~r:·
:pm• todos os prcjuizos o ri~eo~ qtH' rcsnll.nrom da môra f' flf'
JH'tlr~edPr-sc~ contra r.llc como f1rpo:ütario (arl .. ;.!Hfl (1).
Ar f. 1 tr). Os conductor~~ e éommi~~nrio~ de trnn~p.or ...
If>;:; são rr$ponsnvn i~ prlos clamno~ fll1C rPsnll.arem dP muissão
~ua ou dt~ seus prPpostns 11n ~~nmprimP.nltl rlns fnl·malirl:1fl(ls
dr1s IniR on re~ul:unr.nlos fiscan~ t'lll todo o c.m·so da. vingC'nt
e na entrada no ln~ar do dt"·;l in o, a inda qun lonham rwderu
<lo rarregaclor pa1·a ·ohrarP!Il f'ln r•onf t·an'tu:fto d:r-' nwc.:m~~

]l' i;-; nn rr~ulrtlOfmlo:::.

Art. Hô. Os r.ondnrt.orl's ou ron11niç:snrins tln trrm~pnr
te:-; rtn ~mwros por lr.rra nu agna irem n direito dn sPrPm pago~ nn acl n da Pntrrg-a cln f rol r~ 011 alugncl ajust.aflos; passa-<.las 2-1 horas, não sendo pago~. nf'm havrndo rPclamnç:ão contra clle~ (art. 10!)), poderão rrquPrcr sequestro o vPmla ju-

dicirtl dm:; genoros transportados, mn (\Uantidado que seja surficicntc para cohrit· o 11rrr,o rlo frntP o flosprzas:, se algumas
tiverem soffrirln para qnr~ ns g~nPrn~ Ff' não drt.Priorem (fll'ligo D9).
A1:L 117. 0:..; genet'n~ f'.n.rrcgndo~ siío h~'nnthrra 1ncif a
do frei e n dcsprzac:, mas cstn <lPixa fln l'~islir log·o que n~ gr-~
Jlf>J'ns r,onduzidos passam. do porlor dn JH'oprirtario nu C'unFignatario. para o rlominiu dn trrrrir''·
no~

Art.. 1 HL As rlisposir:ürc: des! r cnpilnln sãn applícavc·i~

donos, administradores n arracs de harno~. l::nwhas, savriJ·oc:. falúas, canoas c ouf.ros quaesqnf1r barco;.; de semelhante
ontnreza ('mprcg-ndos no trrmsportr- dr- rrenero~ commerciao~·.

Embargo e penhora

n-r,nnETn

~.

s.1 1 -- nr.

t :1

nt: onTrnno nr, 1p.:; t

Pnr~r:m:\'E M\

POR\L\LJDADP~ P,\fi\ E\Tn\RGOS 0{1 PF'iHOTI<\ B'\1
'\TrnC\DOniAH F'\ISTF~:Tr~: ": \<.1 rSTAÇÚFC:: FlSC\I:S r IJ<•J1flfl[\

nn~-•

·~.\VI•)'-:

}Jpj !10I' ben1. na r·onfr,rJnidrulr~ do :nl.
;,;:?O, do rrgulaJnr~c,, n. '4~17. dn ;!!"i d~ novrrnhro dn 1 R50. nrdrnà1· qur, para
~~· tazc1· Pmhnr~o ou prnhurn ~'11l lllf'rrarl••rins exis!Pnlt•s na-;

nl fandr~as. rnnstlladns. d~pf1sil ns on al'mazr·ns ai fandrp;ados.
•:· ~ bo1:f!o _dos _nav!os ft rarga, f'm dP-~rarg-a n f1·nnquin. nu Sll.lf•dns a ft~caliznrao dn~: mr:-:rnn~ nll:lnclt~c-:1'; n ron~ltlnrltl;;. vt•

<•hc:r•t'Vn o seguinte:
·
Art. 1. 0 :\prPscntar-::~--ha ao er:spnctivo rhrfe da alfandPgn ou r.onsulndn rn.rtn prrcatoria, rog·atoria lcr:mlmrnl.r PX]J('djda em no1ne do juiz r.omrnercial competente: a qunl d"( 1) ?\ão fmt.rrgando o rlcposit:wio a r ousa dPpo.:::itada no
prazo de 4S horas ria intimação .]udir.inl, ser·á preso até que

effect.ue a entrega do deposito ou

.(arts. 262 e 440).

de seu \'Ulor equivulenf('•
·
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w•r;l, eonter: i.", lHJ ca.so dn emhat·que. u Luur do Jei:-ipacho 1•ll
H>nt.mwa. qw· a Plle I i\· e r· manrlarln rr·nrNlPr. P no ea!'lo da pP..-

nhnrn. o tt~or· da sPtÜPil~a prol'•·l·ida <·.ontra '' nxPcutadn legil irnnmrnfr> pac;~nda P:n jnl1!ad•1: '.).•·. ''111 qunlqnr-r· dos cmc:o:..;
mf:'nrion:rdt·~ n inrpt1J'tanein da divida. par~r c·uja spg-urarH;,a urr
paganwntn :-:" fpm ck f:rl'.r·r· 11 ,•rnh;~q.!.•l 1111 pPllhnr·a: :1". PSJW·
Pilil'al'iic~ d:t 'lll'l't·nd•H'i:r 1111 \•dllllt•" '111•' -1; lto11\•'J' df' l'tllll:rr·
)!ar nn peulr!IJ':tr·.
:\1'1. :?." 1\l:nul:ul::r crmtpt"ir a pn~caloria, se procede.t·ú a
cxanw. t'·•ml'í·r·0nria " nvalia~fín flfl;.; mP.rrarlm·ia" DPia mesma
fúrma qtw s• J)I'oe••d•! parr. pag-anwnt.o do:::: dir~. . itos: n logn sn
far·:í nmh:1egn nu fH'nhorn, l:l\Tandn-SP, n auto nos I crnroc: dn ...;
at•fc:. :1:..>7, :l28. !íl I. :l'~~~· ,. :í1:l. tln l'Pf.'.'ltl:rnwnto dr• '!!í r!P 111l-·
,-,'lnhrn dl:' 1850.
:\ri_ :l.

0

Ef.:lo anfn ~er:í a:-;sjg-nado flt']o l~nlJ.H'f!gadn. ~~ t·ujo

t·al'g-o "~;f iv••r a ~uarda da~ nu~r···:rrlnT'ias ~' :t quen1 os offiei:v~c:
dn ,in:-;f.i,·a dat'ãn :t I'OIÜJ'::t f1~ dn llli'C.:f'JII) :tnfn. })~l'êt SP U\·erh:ll'.
t:ntlc• na pt'Pt'nf"r·ia. !'nmn :í nt:tr.~···lll dn !in·•· df!.-.: I'Ttt.r:vla~ da~
'tt~'f't':Jd•wia-:. t•mh:n·g·n 111; 1"'1llll·r·n. ~;ill· llPJl:t ,..;,, ti\'~1' JPito.
A !'f. ·L" l•~ffec!.uad1t 11 t·tnharg" 1111 vnn:hora. fiearú ~u~

J.H•rr:.:u 11 rfPSfl:tt'ho flac.: rYit'l't':trlri!'ÍW~ l'tllh:l!'g'arla..: flll [Willnl':tda..: nft'· l'ínal d••t·i~:l~~. 11tas ~~· .. ~ta ..;,..;if'rnoraJ', ~In sorte qw·
pa..:~" n IP!liJln pol' qw• JHtdt•Jn ~~·r· .:2tt:ll'd:tctas nos aJ'mflzcn:.:
e rlppnsil ~~~ ria ...: :li fandPga.'-' " t'•IJt.'-:llladu,.;. "~' nh~t·.r·varão a I'f'Spl'lifo de taps lílf't'cador·ia;;.; as tlic.:pt•..;ir6r•" fine; rc;;:prrtiYo.;; J'P-

gnla.mrmto:..:

L'l~!aUvas an

t·rnt:;:lllttn: -.t• ha\er·:í por LratL.-:;f(~rido

o embarg-o (lU penhora rara a sntnma qun ficar liquida. aYrrbando-:;;e nn. pr,.,~a.fti!'Í:t. 1• til• li\l'li drt'- •·nfrf!rla~ 11r1 fr'll'rna dn
a 1'1 i.!:!O :utf Pt'Nienl1•.
\1'1. ~." l)uando ~t· fiv,•t· d·· t'lllharg:u· ou p1.mhnra1· nll-.'1.lln navi11 snjl'ifo :í fic:r·aliz:u·:ltl 1]:1 :tlfnnrlr·g·n nn rln consula.dn ou Inl'JTatliH'in a ho1·do d1· 11:1\ i11 :í t'at'ga. sn apt·esPntar:í
a c:n>fa prr1·aí oria ao 1'P:..:1wet i\·n , .. h,~ ft·, !'Ont as formalidadrs
prt~srr·ipl a:" nn ar L f", i nrlit':t!tdtl-'1' c[ll:t nl n :Jfl 113.Yio, .-, TlOTIIP
dPll•' P .In •~apiliitl: t• d:vl11 11 ~~~·:..:p:tt·lrll p;rra u r·unrprinr.-•nf,l.
sr ll''''''"d••r:i. n:r frínn:t 1]11 :tt'l . !''. "''' •·ruln ::::r•t• as mPJ'radnria'- i.nrntt•dialaw~·rtl,. dt•.:..,·:rr·t·•·é!ada ..: 1· n lia\ i11 ~·nl r't'!.!HP nn
d P]lll.::: i I a r in .i 11 rl i r• i a I d·r~po i s rl1 · dr• "f' ntiJa r:H~.a.do.
Art. fi." A lllJ(.rf•ga (la;.; lllP!'(';t.dnrias, dinheiros, nu navins
en!h;trg·:HJr,_, o11 lH'nltnl'adoc:. niío ,.,,. pffecl.uar:'i ~em qw~ sejn
o;n~wla pol' nr1\·a ear·fa Jll'~'":tt.ori:t J'ltgal.oria do juiz cnmmrt·rlal, e srm q,nr· a Fazr•tHla 1\ 1acinnal .-:r·.ia. ~nfisff'ifn dr· flHanfn
Jh,.. fl,r thwirlo.
Art. 7." O ~~whar·go nu pt>t11ltH'a. que assim st· fizeJ•, não
imperlir:í a dí•sea.rga. ria:-: mrreador·ü1:-: eml1argadas ou penhoradas para n:; m·maze11s on dt"positos :ias alfandegas ou ron~ulndm:: Tlf'n1 oh~tarii a. appt·rtwnsiio que deva faz.er-Rf' das.
mm·r.ador·ias nn dn!'-i navios quo sP livnrem f'mhargado ou penhnrndo, no~ ea~os P JWln modo drerefado nos respnet.ivns reg-nlanwntn~. ~Pn Jli'Ot'PS~n .. iulgamPnfn (' pl0na exPrnriio aincfa
qru• rlahi J•n·.:.tJll~· innfilil:tl'-"~' 11 l'tttlnrr~n n11 p~"nh:11·ri nn t.ndn
nrJ Plll pal't~.

:\CTOR !lO PllllTm
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KXI<~CTJ'l'IVI)

BASES DE TARIFAS PARA AS LINHAS FEDERA'ES E FLUMINENSES DA BEDE DE THE LEOPOLDIIiA RAILWAY
COI\ofP. LTD., A QUE 8F. REFERE O DECR.E1'0 N. 15.62!,
OF~TA JlATA.

Ttansporto

dt)

viajnutes

~

Por um e por kilometro

T.\ftH',\
1 • '- ~~ q

·\f•'• 11111
.Ih~

!'oJ'

J;iffllfleli'OS

101 a

~on

\r;,., n n '-;

111·

~~-

I

I ' ('r. \c-;:'< 1 ·

100 réis
90 1'{~·9
80 n;!s

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

kilomr•tr•!'-:

ld!nmelro r:'crr•d('n(P.

60 réis
5ô réis

_.\té lOO kilometros . . .
De 1Ol n 200 ki lomel ro.s
1•nr JdlomPtro excrdentr .

50

r~it\

A passagem minim:.J (· dl' fiOO r(i3.
As pas.sagens de id~r r volta serão calculadas com o ~1l.lflfi
,nr.nt0 rk ~O ~, ;:nbre rln~F na.c;•~ngpns ::implr-::.

Passagem
Passag-em
I'assag·em
J>Hs<::ngrm

de
de
de
dP

300 I'éiS

1" classr simpl cs. . ............ .
1" classe ida r. vnll a. . ......... .
2" classe simplrs. . . . ......... .
;:>• clac;~;r idn. f' ynlf n.
. ........ .
::~A

T\HIFA N.
TTIANBPORTE8 FVNEBRE~.

rYJO r8is
:!00 réis
:1011 r?i~

(El\1 CAf\HOR !\PROPR!\01!8)

2$600 réi~
1$GrJO réi~

Até 100 kilometros . . .................... .

Jlor kilometro excedente .

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

TARIFA N.

~

TRANSPORTE VE P.·\U·\11F:NS F. ImnOMl\IENTI.\~

Por 10 kilo(]i'IJ.mnws

f!

por kilometr:J

Em trens ex~)ressos

.1\Ló 100 kilometros . . . . .................. · ·
Do 101 a 300 kilomef.ros . . . . . . . . . . . . . · · ..... .
Além de 300 kilometros
.............. · · · ·

t2,5
10

réis

réis
7,5 réiH

AGTO~

no

PÓl1Tm F.X~CtTTTVQ

'r AnTF A

!NI. ·i

Al6 to o ldlomel.ros.· • • ••• ···=· ................... _
.....
.De HH a 3:00 kilomel.roR. :•, ·• •••.. _. ·-· ·:•õ•l•J.• .- •••;
:A lf.m rln 300 kilomot.rof.;., • • :~ ._ ••.• ·- ............ •:•J

,·

10 réis
8 réis

.

H réi~

O mini111o pam. applim1r,fío dn::; t:wifas ns. :: ~ t, ~~ .rle ~~~
Jdlnmefros.
o~ generos n <:JUO se refere o arf.. r.:>, das Condições Regulamentares sel'i'io tram;portados no~ trens rxprc:o;sos pela~ taxn~
(las Üll'i,fas in. 12 o nos trens mixf.os pela?> da de n. 15.
O frf'f.~ minimo 411' mn dr~'-'paPho flf' hng-agrm ou ~~neom
·mcmla é dP fiOO r(ds.

o~

yol'llmes de bagagf'm

1)\l

dos pelas sPguint.cs tax{lR;

t•nrnmrnrndn. <:!flrfín

f.rnnsportn-

!Por volnmr>: ntl\ 2r; kilogrnmmas. . ...........•
:por \'olnnw dn m:1is dn :!~ alt'• :,o kilogJ':Hnrnas .•
Os volnmcwque PXtwdp.rnnl d1' :,u I; iloçnamrnas
dn tarifa n. 3.
Vm'rlnras o genrrn::-: dn prtlUPtl:l l:tVOIII'a:

''OO réi~
800 réis
p~HWt'iio u~~

.laxa~

lPor yolumo até 2G kilogrammas • • •••••••••. ~ •
I,or volnnw do 2G n. !>O kilogramma.:: .· •••••••••.
IPOl' Yolunw dr f)J a 1 no kilng-ranll1l:tC:: ..• •••••. •.

taos,

MnhiJia do luxo. nbras
clt'ng:a~-; vrnPnOf;as •'

os

gp,

arlt~ .

At.é ·LOO kilomct.rm;. ~. • . . . . . . . . ... . . . . . . • . . .. ..
Dn 1Ot a ~lOO kilomel.ros. . ................... ·
Além d~ :mo kilomrtros • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •
~.

t

.o-no ré i~

pm'C'f\llanas, esnelho~, crys ..

flrmai:-:; :u·l.ig-os ('nnstanf ps

'T'ARTFI\

300 réis
rlOO réis

da pauta.

H .7
7
fi

réis
réis
r~is

~~

Olljccl.os de armarinho. courm; sp,rr,or:; ou curtidos. fazendas liP lfi c linho. prrpnrrtrtos do ftllnn " g·rnf'ros de il11porta ..
tfi(, Pm geral:
Alf! t 00 kilomef.ro:~ ....... -.~ ..... , .... .
De ·I Ot n 300 kilometros. . . . . . . . ., ...........•:
Além de ''110 kil()_r~etros.·.: ...... .
.... •t• •• _._.... •:

9,1.
5
:1. r;

réis
réis
;ré i~

TARIFA N. 7.

Fumos, corüH'rVat:l nar-ionae:-; mn lat.aR o\1 vidro, alc.ool,
P o" (lemais artigo-; claç_;:;;ifirados na

inzrn<la-; (lc al~odiío
;L1:mta.
~'\t(}
.D~

100 kilomctros ....•....... • .. · · · · · · ·. · · ·
1 OJ a :100 kilomctro~ .......•.............

J\l(•nl d~~ 300 kilnmcf ro.'-' ........•........ · . ·. ·

TAHTFA

7.8

réi~

~~

r ri 8

G
't
2,!)

réis
réis
rtSis

1,,:,

réi~

N. H

Af(~ 100 kilorncLJ'OS ............ • ........ · . · .. .
Dt· 101 n ~WO kilomntr·o~ .•.•••.•.............
Além ele 300 Jdlonwlros •... ,....•.............

'rAnTFA N. 9
Cnrbnrcf o rle oalcio, fnmo {'Xporl nrlo.
1nais arti~o~ r.Jar.:sifirnfln~ na pnntn.
AI<~

krro1enP r n::: flr..: _

100 kilomrtro.co, ....••....................

Dt' 101 a 300 kilnmch'nq, ................... .
Altím dP. :wo líilonwlro;;.... ... . . . . . ............

:.,~!
:~

réis
réis

:'

réi~

t.,t)

réis
réis

'T'AnTFA 1\. !l ... \

AU] 100 kilomcfros ... '{ •.....................

DP. J O1 a 300 kilomrl T'O~ ••••.•.•••••••••..•..
i\l~m df' :100 l\ ilomrf.rn:-· •.....................

:1
..

rf.if-1

TAfliF!\ :\. 1o

Agnnrdentf' p::;frnn_!rf'irn. :f:lzPnda 11~ nlg·odfi.o crú, mnchlnr.s para ehocnr ovos c n:o: flemai~ ar! ig0s elnssifir~Hlus na
pantn.

Ató 100 kilnmctros ....•.....................
Do 101 n. :wo kiJomrtroo: .................... .
Além de 300 kilomclrr,.~.. . ................. .

réis
réis
réis

TARIFA N. ti

Até t 00 ){ ilomet.ro~ ....•..................
J)e 1 Oi n 300 kilometros. . . . . .
···
t\lém (\e :JOO l\ilomet.ro~ ....•. : .': : : : : : ·.· : : · · ·

3,5 réis
2,7á réis
~!
réis

EX.J~(JU'I'l\'0

AC'rOS .1J0 PODEk

TARIFA N. ·1 I
f::tffl

t•!),

C(H~O llll

\

f',PJ'f'j(l.

Jdlom~troR

...•................
De ·!O 1 a 300 kilornetrM .................... .
1\1 hr1 d,. :wo k il ornPf rt ~c;. . . . . .
. ........... .

Até

100

~1,i5 réis
2,10 réis
·1 AO r(,is

'J'AlUFA N. .! ?
Ahohm·a:-:. r~aeas rnorl.a~, carno v~rde tlii freF+ca, hortali-legunw:.; f' verdul'as frescas, l) os dAmaif.; artigos de facil
deterioracãt~, av(~S n pNrnenos <1nimacs da fal'ifa 24 acondil~ionaclos em g-iliolas. en~-r:uladn~. ~aixii1'f-' r-lc. f!Uando transpnrlarloP rnnltl ~~nr·nrnttJI'llfia~ ,, .. lrt·n'~ t·,:p!''"~StiS.

(ia~,

Até 100 kilornetros ......................... .
De 10·1 n :-JQO ki1orneteo.o; .................... .
:\l~m dP :~nn kilomPirnc~. . . . . . . . .
. ...... .

a

réis

2,25 réis
1,5 réis

AguardentP mwional, assucar brutn, cereaes importados,
chapas de fPrT•J. madeira apparelhafh. 1':nnn sere a P os de--·
mai~ 1U'f igo~ l'la~(;;ifirHdn~ nR mmb.
Até 100 Jdlometro~ ................ .
2,6 réis
fJo 101 a 300 kilomelrtlc:: ..... .
1,5 réis
Além dP ~oo kilomPtr·og ... .
1
real
TAnU'.\ 1\;.

f-~

naltús vasioB dt• folha OU flr Hl3d4~Íra.
ern geraL r11anhína~ para IPlll:t-··

r~omov~jc:

nwb art Íf?n~;

r.Jn-;~ifir':lrllt~

INTO fundido,
ti!nln~; ~~ n~

I'

loOl'-

na pnt !I a.

Af( 1 OP kilolllcLr·n~ ........... .
J)p 1 OI n :wo kilomell't 1:-: .......... .
.:\lém dr> ~100 kilnnwlr·ro:..; ..
T:\HTF.t\.

~.

1Jí
1

ré iR
réis
real

I:~

Os mr.sm1•s artigo~: constanf..P.s da. tarifa n. 12, qua.ndo
transportados como r>nromm~mdas \'m trens mixtoA.
Até 1QO kilometros ...•.....................
1,5 réis
De 101 a 300 kilometros .................... .
1
real
Além df' :100 ki1omPfr0s ......... .
0,75 real

Arria. ar·:-:ila, lenha Pm
para eafé e milho, PIJ!!Pnhnc;

TWQnPnn::~

r!"

f!nnntidades, machina~
P o-; rlNnai~ artig0~

,•nnn:t

dns:::ifir:,d0.:, na paufn.

ton J;ilomdrns ...... .
l)p 1 Ot n :300 kilornetroq.
Além de 3PO kilometros ..

At(

1,3 réis
0,75 real

0,50 real

235

ACTOS DO PODER F.XECU'rJVO

T\llll:\ ' \ . l i

..:\r'Pia, :tl'gila. Jr\nha, muma dn a8Snüar em llltalll id:l.l.'. eel',•aes Pxportn(lo:; 0 ns d(\mai~ ~d1~nr.: rl~sPifir~rln- na pautn.

A!.é to O Jd lomPI'ns . . .................. _... .
De 101 a :lOo ............................. .
:\lf;m riP ~on .............................. .
T.\IITFA N.

Até 100 .kilonwf ros

IR

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

De 101 a 300 ............................. .
.\lPm cfp ~nn .............................. .
T.\ 1\IF.\ N.

J .04 réis
réal
n..i\l real

o:Go

0,70 real
0,50 roal
fl.:-lfl I'Nll

1n

ALé 100 kilonw!t·nc; ........................ .
De 101 n ;-100 .............................. .
.\trm df' ~Jon , .......................... .

0.60 nml
0,40 real
n.?O rPal

'1'.-\Fl IFA "1. :•rt
·Ué 101) kilOltH'f t'""'
De 101 a 30fl
·\!Pnt dr ::lOO

0,50 rfJal
0.30 re-al
(),1 o real

T:\HlF:\ N.
TIL\ "<SP• IH'f'F llE

l'm· um

f'

Carrn:-:; fUnC'IWr•.:.:. t•nJr-p~.:.:

pOI'Lf\ dP pr-::1~oa:-:.

:~J

VEHH-:IlLOR

por lfifnmet,·o
0

nqfrns Vf'hil'lllnc:: r'~n·n

Até ·t 00 kilomrfl•:);-: .......................... .
:\lPm flp 100 .............. ..
Ft'f'fr> minirnn.

;,

f1'ilnl'-

600 réis
400 ré1 R

1;;~ooo.
T~\HIF'.\

~

··•·•

Cnt·rn-;, ('aJ'I'OI·a-:, e:ttTof.a.~ f\ lltll.l'O'..; vel1 ic·uJn..; rl1' 4luas ou
quatt·o J'Odn ...; par-a ti·an:::;port<' dn g~"JWros lilhurvs (' onfr·n.-=
vchim1ln~ dr' dnas t·nda<..: pa1·a n IJ':msnnrtf'' dr• ppc;~o:ls .
.\I.P. I 00 ki1omPfrns ......................... .

.Al•~m li f' 100 ................................ .

Frete mínimo. 10$000

-100 ré:s
300

J'~is

'ACTOS DO

236

pôntm

EX'ECllTl\'0

.i\nimars dn mnnfnrin
HíO
100

200 kilnmrf.ros •..........•..•............
<l~' 7!00 I' ilmnr.tro~ •....•..........

'AI.r~

Al(.m

réi~
t·ê.i~

:~mooo.

Frrl n mini mo,

TAUIFA N • .'21

iAnimaos pequenos. como carnriros, nnbritoR, porem; nommun~ P outro.~ ~emclhantrs.

Pnr raher.n

P.

~o réi~

por kilomrt.rn ............•......
r1~i~.

Frrte minimo, !)00

TA HTFA :-;. :!:I

no i~.

vnrrnq ,, vi f rlln-1

80 réis
GO réig

AtP. 200 ldlomP-Lro~ ......................... .
Al~m flp :?00 lcilomcfl•n:; . . . .
. . . .... .
Frrle minimo. 3$000.
TAHTF:\ N. :!1;
Porco::; er\'arlnc.;

60 réi~
;íO réis

Ató 200 kilomolros •.......•••..............
AJ(.m de 200 kilomeLroc: .......................

Frrle mínimo,

~$000.

o minimo pnra a npplienr-;-í,,
~!li

{~

dí' 20

·1!1:1 l~nifns

nc,

():1,

?1.

~r.

fl

l~ilomPtro;.:,

D}~ CAFE' E!\1 GJL\.0 DAR ESTAÇõES
;\UAIXO PAHA {HO, NTCTTrEnOY E \'TCTOHIA

TAfiTF:\ ESPECIAL

ERtaç.õe:::

:\Iar.ah(, . . . ....................... .
1\. Pereira . . ..................... .
~lnndPns ................. ,.......... .
Glycerio . . .......................•
Leilão da Cunha • . ................•
·r. de 1\Ioracs ...................... ·
Visconde do Imhé .............. · ...... .
~lanoel d~ :\foraes ,,, ·• ................ ,
Campos . .•. .., ,........ ·........... _.:, .•

Taxa pnr t.onnlnda.
para.
para
Rio o
~ic.ther~~~· Vir. I oria
:15$000
'•2$000

55$000

·55$000

65$000
65$000
65$000
65$000
50$000

DO

AC'I'OS

237

PODEn E.'\:ECU·TIVÓ

Taxa por f.unelada
para
para
!Rio o
:\ictheroy \' ictoria

·Esta~,;õcs

53$000
f>5$000

:• ,,.
........•............•.
( h~andú • ,.. .
. .........•..........
C ...•Josino ··: .. .. . ..•••.......•.......
V •. Nova • .. . ......•....•..•.. -.- ....••
~lurundú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ca.l'rJoso Moreira . . ....... ·......... .
1\lonção . . . ,...................... .
J)araiso . . ...............•.........
São Caetano . . .................... .
~ão lJomingu~ . .. . ................. .

Tr:l'\it~s::;ão

r.,s$ooo

63$000
65$000
77$000
70$000
78$500
83$!t0U

~$700

92$900
n9$000
J00$000
'l00$00(}
100$000
70$000
73$000
73$000
78$000
81$000

ltapCl'UIHl . • . . .•..................

ftetiro . . . . ..................... • ..
Lagc ............................ .
naoancil'a:! ,., . . .... ·•· ............. .
::\atiYidadc • .
................... .
::)aula Harbara. . . ................. .
SanLo Eduardo . . ................. .
1 taLapoana . . ..................... .
L•. .:\.1neriea . . .............•.......
JIÍfllOSO . .
1\luq~ty • .
S. FelipJH~

.

. ..•.•.•.•.••..•.•..•.•

~1$(WI)

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

7R~(l00

Itapernirin1 • • • •..•.•........•.•...•
~ot.u ruo • -~ ....•....•.•..•.•......••
'.:irgiuia • •. • .... ·~· ._ ....... •:·····.· ... (luionlar • • .•.•.••.••..••...•••..••••
Engano . . ....................... .
.'\Iathillle • • ..•...•.•..••..........
1\ra.g-uaya . . . . ..... .' .............. .
l\larechal Flol'ianu. • .............. .
Domingt.H.'~

Marun~

.

f.i5l!i00{1
78$000
8·1-$700
V1$UOO
100$0100
·ll I0$101ll( I

l{l(J$00ff

100$000
(i9$900

-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····

Qf)$000

f{Hl$0010

. .••............

ltecvc .

65$000

lOOll\000

\'ia una . • . . ...............•......
Cout.iulttJ .....•..••.......••• , 1, • • • • • • •

.Bananal . . . . .......•...•...........
·valla dq :::iuuL:a • • ••.••• : ••.•• ·.......... .
Castdlo
. _
. .
.·
t>abino 'l'e~~~~tl • · · · · · • • • • • • • • • · • · • ··· ·•

73$000
73$000
73$000
73$000
71$.6()0

75$000

:-; í$>ti00

7{)$000
75$000
7!)$000

~ 7$·l00

~U:$HOO

'i8~800

l'f7$-100.
!):J$000

H:$$-íOO

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

~JB$800

~!~t~lil~lT :::::: :: ••:::: ~ ~:: ~ ~: ~: ~ ~ ;,

100~000
1 ()f)$'0'110

K7$300
H:J$900
!)9$000
fíJI0$000

~\legrc . .

<Jeliua.

•

•

•

•

•

•

•

'"

'"

"

•

"

•

"'

"'

•

4

•' •

e

.,. •• •

•

H:wellar . . . . ..
B. tfp ~. l•'":.llll'i;-;e,; .................•
BPJI a. .J na rma •.••. : , ~ ~ ~-~ ~ : ~ : : ~ ~ : : : : ~:
Sumidouro . . . ......... " ............... il. do .. \.t!Uittll • • •••......•••.•••..••.
l\Iurinelly . .

P ._ ,1\Ia!:!auua ._

. . .. ' .. •.... _. ...... .
•

•

• .._ •

•

•

•

•

,

•

•

r

'"

•

'

•

•

~

•

,.

100$00'!1

~5$000

'IG$oqq

15$000
()0~0():1 ~
50~;:()!()()

50$000
50~001)

50:J;IJL11U

TARifA DO

CAfE

~

EM ORAo ENTRE AS ESTAÇOES DA LINHA CARAVELLAS

Por tonelada
Itapemirim

EstaçOes

Itapemirim .•.•••...•.••...••.••.....•........
Coutinho .......••.•••........•..•.••••••••••.
Valia do Souza ...••...•.........•..•.••..•...
S. Pessoa ....••.......•.........•......•... ,

Reeve ..........•....••••••........•....•.•...
Alegre .................•••..•••••••........•.
CasteUo ...........••............•..••••.....

11$900

27$300
29UOO
35$000

44$800

26$600

.

Coutinho

11$900

l5b400
17$500
23$100
32$900
t-t$700

Valia do
, >s
Souza S. Pt:~soa

27$300

29!400

15$400

17$500

2$100
7$700

17$500

30'1f0

Rt:eve

Alegre

Castello

35)00(.!

44i8)(1

23$100

26$600

32S900
17$500
15$400
9$800

2$100
-

7$700
5$600

5$600
15$40{1

32$200

9$800

37$800

-

14$700

30$100
32$200
37$8)0

47$600

41$600

Bananal ......................................

Jtapemirin1 .......................•...........

Coutinho •....................................
Valia do Souza ....................•..........
S. Pessoa ............................•.•..•.

Reeve ................•..•....................
Alegre ................••....................•
Castello ......•.............•.................

mirim

-

;;;
~

d(l
_)
Coutinho VaJia
Souza S. f L'%Oa Ree\·e
-

8$500

-

l!J$000

11!000

21.ii0ü0
12$500

8$500
19$500

11$000

21$000

12$500

11500

25$000
29$100
19SOOO

16$500

5$500

4~000

20$600

9$600
2U500

8$100

10$500

-

1F5(J0
-

23$000

?
t:l
~
;::

Por tonelada
I tape-

':11

õ

TARIFA DO CAFE E1v\ COCO ENTRE AS ESTAÇOES 0.\ LINHA CARAVELL\S

Estações

~

:?

Alegre

Castello

-

10$800

25ll000
16$500
5$500

29$100
20$600
9í600

5$300
16$300

4$100

4$100

-

~~000

27rooü

8$100

-

31$100

9J500

17$800

21$800

31$100

<;

c

T\.fUPA ESPECIAl.. P.\rU EXPOH.'l.\Ç.\1.• IH..: .MAUElRA U!tti'L\, 1-JI\l CAHCA
FALQUEJADA OU SEl\R!\DA P.M EXPEOTÇÕER DE CINCO TONET.ADM·l OU MAIS.

P&l'a Nie-

t.hcroy

Frete por
t~mriada

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

Mon~áu

Paraizo
~ão

o

••••

CaPtanu

o.

o.

ltaperuna . . .
o

••••

Bananeira~

o

o

•••••••••••

•••

o.

o

••

o

••

o

o

o

••

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•••

o.

o

••

••

o

o

•

o

o

o

o

HPtiro .
14age.. . . . . . . .

o

o

o.

São Domingos.

o.

o.

o

o

;

•

o

••

•

o

••

o

o

o

•

o

o

o

••••

o

••••

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

•

o

o

•••••

o

••

o

o

o

••

••

o

o

o

o

o

o

o.

o.

••

o

o

••

o

o.

o

... o

•

o

o

o

·:o.

o

o.

o.

•

o

o

29$300

o

:lOf200

~HJ$600

o

:!1$700

o

o.

o

•

•

•

••

•

•••••••

Natividade . . .......................

o

o

••••

•••

~8~600

o.

••••

•••••

o.

o.

••••

••••

o

o

••

••

••••

;}3$600
;-J i$400

••••

.Porciuneula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
D.

:~8$200

Amr.rica ............................. .

l\Iin1oso . . ...
2\Iuquy .
o

o

••

São Ffllippe.
I tapem i rim .
l~ananat
~abino

o

o

•

o

o

•

•

o.

•

.......

o

•••••

o

••••

o.

o

•••

o

•••

o

••••••

o

••••••

o

•

o

o

•

o

••••

o

o

••

o

••

o

o

••

o

••••••••

••••••••••••

o

•••••••

o

o

o

o

••••

o

o

o

o

.........

Pessôa ......
neove . . . . . . . . . . .
.Alegr•-' • • •..
Celina ..•................•...
o

••

o.

o

~read0

o

o

:30$300

•••••••••••

o.

••••••••••••

o

o

•

o

••••••

•••••

o

•..•...••.•.••..

Para Praia. ·FormozP
r,·etr! Mar i lim(•.

o

••

o

o

o..

••

o

••••••••

••••

o

o

••••

•••••

o

•

o

'.

o

o

••

o

o

••••

o

o

o.

•

o.·:

:1 rer·c~l'f)nf.a- :"f~ na~

:32~aoo

:m$9oo
~l6$800

•••

•••••

:H$300
:34$000

•••••••

o

••••

••••••••••••••••

o

:!~*'700

:13$500
:32$900

t H.xn·:

37$400
:!8$300
:39$800
·10$900

aei ma. o

'L\Rtl".\ PE IMPun·rA(,:Ão UAS EST.\ÇÕEH OE PRAIA FORMO?.,\, .\llF~N(!I.Ul
P.\H,\ !T,\!'f:MIRIM

NI~THFHOY

P.

\rt igo:-;:

To:xa pm·
t.nnolada

Aguardente ......

~-í$500

o.

Ag·uas Mincrae:-,. . . . . . . . . . . . . o . .

Agua Raz .......
Algodão em rama
,\rroz . .
Assucar· br·ut<.) . .
o

o

•

o

Azeite . . ..

o

o.

o

••••••

o

••

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•••••••••••••••

o

•••••

o

o

••

o

••••••••••••

••

o

••

o

o

o.

o

o

••

o.

o

o

•••••••

o.

o.

o.

o.

o

o

•

•

o

o

.
•

o

o

•

•

•

o

•••

o

o

o,

o.

o

•••••

o

•

o

•••••••••••••••

alhos . . . . . . . . . . . . . . . . .
CPrveja . . . . . . .
.. . .
o

Chumlln de ca•:.a
. .

•

..

••

o

o

o

••••

o.

o

o.

o

••

o

o

o

o

o

•••

o

••

o

•

••

••••

o

••••

••••••••••

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

. . . . . . . . . .

o

:

:

~

:

:

o

:

:

:

:

58$500
58$500
97$500
7'1$500
G2$000

1114$<'00

58$500
!li'$&00
!1/$500
~í$ú(J0

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

,;ruvos de fen:11·. . . .. .
Doce~
~
o

o

o

··o

••••••••

•·

Compsf :veis

8·í$500

•••••••••••••

•••••

o

:·ot!fi600

••••

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

~ecca.

Cr·bnla"-;

lt$500

••••

•••••••

~ebidas alcoolica.~

Carne

•••••

..... ..

••••

Dnnha . .
Batatas . . . . .
o

o

. •

84$50(1
:

:

:

:

:

:

:

:

:

•

84$500
8-1$500

ACTOS DO PODEI\ l!),\bl.ii.J u "v

Táxâ púr,

.A!'I.ign::.::

tonelada
52$000

f,arinha de trigo .. _ .......... - ....... - ...... >·-·~
.v erradnras • . . . •
-~·o • • • o • • • • - • • • • • . • - •• ,. ·:· .•.••••

136$:)00

84$500
']i$500
H-í$500
Ri$500

•••

f}piabada . . .. ·..... _..... - ...•. - - · . · ··· · · · · ·· ··· ·

KProzene . •.•.............. - .... •:· .... · · · · .· .. ·

!\lanlitnentos . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
:\fassas alimenticia:; • . . . . . . . . • . . . . . . ., .... ·.· ·•
Oleos • • • . .•............................. ·1·:·.
Papel de embrulho- ......................... ---~·.
Papel de impressão ........... -· ..~- ....._._ ..... ,.. .
Polvilho em saccos ............................ -~ -.·.
Phosphoros • . ••••.....•.......•...• "· -.. . ... . . . . .~-· ...
J>regos, pontas de Paris ....•....... _... . ... . . . ., ..
~abão ••...•.•....... ,....... ,......... · ......... · ·:·.·· -~: .,

~)7$600

97$600
97$500

~H$500

201$600
8~$500

71$500
97$50\1

'rintas de pintar .•.............................. · -· ..
• • ...••.....................••.... ·:·. ·:· .......

Vela~

•.::.~

i36$500
Slt$500

.... ,

Vinagre . . •................. •:· ........ ···:·.· .1 . • • ~--.

,, iuhr.• ..

84$500

.- ................. _ ..•. __ .............. _.... ·:- _.. .

T,\1\lFAS E9PEC1AE::i tJE G.!\;\1POS f'IÜ\,.\ VtCTUIÜA

rrax'i

.\t·l i~os:

·. \guardenle ..
-. :-· ...... ·:· ······:·· .·.-. ······: -~···:···· .,_._,,,_., •.,
·Alcool • • . . ....••.•.........•....•. -.- .. ·.···· ..... ····: .,
Artigo~ d.-, ronrn (<::ola~ atanauo~, aneios, de.) ...

l)or

tonelada
34$300

45$000

78$000

~12$500

';\ssucar· . • .•••........................... ·····r·.·:·
(:loiabarla • . • • ................................•

ú2$000

." ... ~ ~ ~: ~.:: ~ ~-: :: ~:~: :.:·: ~·:·::::: :·: ::: ·":;.: :·

39$000
78$0GO

~~!if:/a:"

I3ebidas df~spacllada~: por Jabl'iea lom.ll .......... .

Sina~r~~ de~paeh:uJ, pnr lnhrica ltw:tl ........... .
'l'.\1 li F.\

52$0011

'78$000

~ :SPI:~CI AL 111·~ MH !:\HIH<:~'l'E •• \ LCI t(tl. I~ ,\S8UC.-\ll. DllU'fO, EXPnHT.\Jws u,\;-; m:4T,\r,:õt-:s \JJAIXP 1',\ll,\ i'-Ht·;Tnlm•JY

J·::::!a,;ftn --- .\gu~irú·~n!.t~ -- í\lcool -- A~sucár brultJ
OalllJ)n::; ~ • • .•.. ,.•..•••.••••..••.
1\ilow. -í- JF' de Caraul.!.'nla ...•...
t;uanchl.•••..••..... :' ..... ..•....
(;. J.(l';ilH I

Sf.n.

•

• , , ••., , •••••••• , • , .. ·..

JiJduard•_l ....•........•......

, •••••.
!\itm•.~ã·• • • • • . . . . . . • . . • . • . . . . . .

~~6$1011
;l(i~-1{)(1

,!~H3Ull

42$4fiH

:J0$000

30$000

,, ..... ,~ .• - .. i

;{1!$20()

t,~$~".00

üo~tuo

as$3011

íH$400

ti'~$HOil
lH$900

:J8$30U

]) • .:\ lYH'I'Í r~a .•••••••....•..

Parah11 • • •••••.••.....•.••••..• ,

:30$400
:.Hi !\l!lO :l

41$600

Dircctol'ia Hera! de J~xpedic.nlc 1 em 2l de agosto de 1922.
au~·faVf.1 A. d!~ ~ilvdra, dircctor; gfJ:ra.l.,
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N.rrot; DO VI)DE:lt EXIWUTIYO
CLA::i::;IrtC.\l).\0 UElUL D.\S MEHCALWHL\S

OJJ:;e.rvtu;uo::s

Tarifa ':i
A
ALat.:a~i:-;

·1:-!.• Uj, lü
•H.:. ·15, t'i

impurlaJc•.-1

-"baca:i_i:-; exportados
Al.ttuws de palha para

~~uzi-

uha. . . ...••..•.•....•
A!Janos du peunu~, tk pulha.
tln :papel, veutaf"f.llas .••
:\!Jsiutho ••....•.••.....•

~ujoiLu~

:.)

Bujoito:s a eu Lação

••.•..•••

;,

. . .•. , ...

·,~

·,\ça;fateB o semelhantes

•••
de lenha .........•

. \cha::~

:\cidos

p~u·n

.\eiuus minerar.-: •......•••
.\~:o em hurra. dwpa, Ycrguinha ou \Tl'8':Jlhãu •.•
_-\t:o ,_,rn obra .. • . . •.. . . . . .
.\én,pla.nu e aenJ~f.al!• •. ::.

.\dubq:t. . . .............. .

~ujeito:;

a eubac:fio

~t\t·ts. ~·H, ~·~

1: 8''.:-.

']

ll't. 11

''IJP I ica~:ão in-

uustrial . . .....•....•

euLa~ãú

ü

t.l

Abobora::; ••.••.••.•.....•.• i!:!., J JJ l6
Ac~ões
de bancos ou de
~~ompanhias

a

5

:\çafrão • • • •••...••.••••••
Aeccssorius de trilho~ •..•
,\!Jelhas (colmeia)

,,,

l

I

r;
:

·Vide ll'uha

de i OU
tarifa 9

Mais

k:;.,

(i
li

::.f
li '7

Arl.s. üô c ':'.//. Adubo;; e himico~ até.
,:f 00 kilo~ gra-·

tis; mais de l·Oo;
.tarifa ·17 r

kilo~

d C Z e 11 a:
u r,·ete maxinw
àe
15$
por toneluda
·

IPOl'

('IHH

Aduelai~-

pipa~.

d1~
madeira para
lJarl"is, lmrrka~.

ef.c •••••••.•.••. • • .• · ·
,\fi adore::: de metal pan1. fa<~a:-:,

('f('..

.•
t ._)

::-!ujeilu~.

a

mt!Ja~.:uo

•.•••..••.•.•

AgaJha em bruto •........
.\;;aUla f'lll obra .......... .
Agua cnmlltmn uu de llHI r.
A;;na~ miw•t'il'.!~ ou metlid-

IG

uat's . . ............. .

~\t_;uas

mineraes naturaL'::; do
paiz· • • ...••....•.•..

-A r~Ull3
-

m illf'J'at·~ rwLtll'ilC::i dt•
paiz, dt~ fonte:- st•rvidw:

pela linha da J,.

n...

:\gua raz •••...•., •••••....• ,
:\guardentf.} • • •..••.•.••••
!\guard~~ntJ) t'st.rant;eit•a. •...
.\gulhaf' ·par a. Yiaq fen~ca~ •.
~~ de &n~- Voi. 111

16

.AOTOS DO PODER

Especics
.-\ipilll . . ...•.............

Alabastro bruto ......... .
Alabastro en1 obra ....... .
AlambiqlH~~ parn laboratorios .............•...
Alambique~ pa.ra rabricM OI,[
lavoura ............. .
Alavancas .............. .
Albumina .............. .
Albuns •.................
Alcatifas . . ............. .
Alcatrão (pixe) ........ ..
Aloool • . ...••....••..•••.
Alcool exportado ou entre
estações • • .......... .
Alcoolicos não denominadog
Alfafa (forragem) ...... .
Alforges . . ............. .
Algoaão em pasta ....... .

Alg.,dllo descaroçado ou em
rama, exportado ..... .

JU.ECUTlVO

Tarifas

ObservaoGes

.12. 15, 16

1.3
5
-6
14

6
8

5
5
13

7

Vide t.ahel la espacial

~~
r·

••

18

.to

ti

Art:: .. 66 e 67

Em fardos comprimidos fioará.
isento da. cuba-

cAo

10

Em .fardos cumprimidofl f i c a r á

isentn da cuba-

~§.o

A tgndão descaroçado ou em
rama, importado .....

\t

Algodão em oaroco ...... ..

!.3

Algodão em caroço de producc;ão do Estado do
Rio e Ef:lpirito Santo ••
AlhoH •.•••..•••••••...••
AI :entes de metal ••••••..
Almofadas de seda, Ui, etc.,
par·a sofás .......... .
Almofadas communs ·para

camas • . .....•..•.•.
de metal ou de
oedra . . ............ .
Almofarizes de madeira .. .
Alpiste . . ...•..........
Alumina . • • • • ••.••...

Almofarize~

Aluminio . . ..••.•••••••
Alvaiades . . ..•.. - ..... .
.-\Jviões . . .....•••••.•..
Amendoas .......••••.•
Amendoim em grão ou côco.
Amianto . . ...•....•....
>\mianto em obra ........ .
Amido
ou polvilho em
caixa . . ...........,

F.m fardo::~ compri ·
midos Jioará.
isento da cubaç§.o

J4
~j

g
~~

Svjeitas

f\

Rujeitaa a oubaQI.o

H
1i
6
l3
5
6
13

9
16

9
6

6

,t

cubaçào

ACTOS DO PUDER
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~XECUTIVtl

I) i JSI't·v nc,~.õe ~

_\ Jttid•__,

on
polvillw
·-~ut
c~ixa. exportado ..... .
\rJJid•J
Hll
polvilhe_• ~"lll

q

l ,)
J .,

gacco:; . . . . .... · · · ·
.\rnido

polvilho

•'111

~acco~, exporf.a(io:-;
.\1.uo~tjras divc~t'i':ls . .

... .

011

.\rnmoninrn .

.

.

'·'

lú

.... .
ti

. ...... .

()uaud.. despat;hadll
~~m

qnantidade
(acima de t 00
k ilos) para fins
indust,riaes ou
quando dcwol·vido pelas fa.brioaf::, está suJeito á t~rira n.
Ampulhetas . . ......... .
d{} ferr•'
....... .
_\ncora~ dt· ferro ..
\rH·.orota<..: \·asin" .

t)

Ancinho~

13
1=~
ff)

~IIÍ•~ita:-;

:i

c~ulwt.~ãn

·quando

uão om
tJU para
devolvi--

rc~torrw

.;;erem

das r.hniaR.

\.uiagem . . ........... .
Anil . . ................ .
.\nimae~ ·pmpalhadn:-;
para

lO
7

. . . . ...... .

rnu~eu

.I

}.ui umes v i vos, peque no fi r m
ga.iüla:-:.
~esto:;

·\nimaes
gOSO~

•'ngrada.dn..;
.

.

~·n

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

fPl'OZl~S
Oll
JH'I'Í-. • ..... - .... .

. \11irnaes

reavalln:-:1

Animaes

(bois,

vitollas)

Vidu al'l. 11 ~L

..... .

h~zerro~

~::~

J\111

h·rtl;; dr via:..
.iantcs
pagarã.o
pm· 1O eabcça s.
minimo drt lotação
rlo
nm
vag-ão.

~~

.

J~~m

trens de via-

jantes pagarão
por f 2 eabe~a:;,
mínimo d1t lot.ação
d~
um

va.g~o.

Animaes (porcoH ce,·ados) .
_\nfmaes (enm~lros. porcos
o outros) . . ........ .
Animac~ pecfUPnos Eoltos

.\nir

:!u
1'''-'• l:í.

..

'~1
·~.-t

(licores. hP-hidas alcooli~as)

.

.

......... .

5

\ nt.ra.cito . . .
.\parn-.: tifo papPl

16

lti

I'

17

:\f,~

ROO k i Ios. tUJ•ifa
J6, mais de 800

244

~\C'l'OS DO PODER

Espocic-:;

EXECUTIY.Ct

Tarifa

Oboervações
kilos tarifa 1'7,
pola qual será
o peso contado
rwr tonelada 011
meia. tonelada. ol
Artu. GG

e

67.-'

.A pe.trí~eh us bellico'· ...... .
Apdlices .. . . .......... .
· Avvarelhos cinematograpbieos • • ..••..••••.•••
,\tJparl'lhos dr) lou~~a (~ pertence~, ordinarios ..• -.-.
:\ppardhos de poreellana uu
crystal . • .•...••••..•.
t\pparclhos para. agua. ou
para gaz . ··~·······.
.Appuelhos parn ~~sgoto:-: ...
Ali{Htrelho::o quaesquer para
lavoura. ou industria
não especificadas .....
AppaJ·elhos ue physica uu
chimica . • ......... .
A pparelhos
typographicos,
telegraphieos ou tele-

6
t!

u

ü

{Jhrmícos • • • ••....•••.

1,.·J

'' rnrl1 •s P ywrt.ences . . ..•.
Aramen d1~ (}Ualque.r nH'tat,
não precioso • • .••••
ArnmP de ferrn gah anizad 1J

6

r,u pintad') • • ••.•.•••.

I)

Arunw farpado . . •.•.•••
Arame liso para enrca •.. ·~
Araruta estraugeii'a .•, ,., •.•
Aral'uta naeional ,. ,.•• -.-•.•..
.1\rhustos . • .•. . ..•...•••
ArdJOI.n:-; .•....•••.....
:\ rct •s ck ft'ITO 011 de• acu ..
Areo;; d1• Juadcira . . • : . ...
Anluf'iu':l . . • . . . • . . . . . .
..:\.reia .••••.•••.•.......

H'l

1-1
11
13
li

Sujeitos à cubação.,
:-:;ujeitos a cubação.,

7
~'
1 ....

,

t--lujeitos a. t~uhação.
Sujcitua a cu!J..ação ..

D

Até 800 kilos, tarifa

13

,)

tG

G

16,

mai~

de 800

kilos, tarifa. 17,
pela qual será o
peso contado por
t o n o I a d a ou
nwia tonelada •
.\ rt~ . IIG e ll7 ••
Arda nwHaútit:l.! .........•
.An•nrne1.rc•.-: •.............
..-\rgila ~ • . ... , ..... , , ....

I(,

~~

'l
5
17

At•; 800 lolo:s, tarifa

1 t). mais de 8(ln
tarifa i 7.
pt..!la qual será
O opeSQ C-9lltadq
kilo~,

24.'1

·ACTOS DO POOER EXECtTTIVO

Ohsf'rvncõe&

Tarifa c;

por tonelada ou
meia tonelada.
Arts. 66 r ü7 .,

Armações para guarda-snt
ArmaçõPs para igreja:-; .•••.
Armações de ferro ou de
m::uiP.ira para lojas ..•.
'Arrnarinl1n (n:rU;::-ns não c•::-preifi>ractns) ••..••••••

Ruj citas a r.ubar.ão.
fi
li

•••.•••••..••••••••

tj

Arma,:.; hrancas .......••••.
Arma. de i'ogo •.••••• ,••.•• ·;

ti

~\rrnnR

;\rpôes •••.....•••.....• ,......
~~rrcbitcs

• • • •.•••••••••••

•............••.....
iArroz importado ••••.•••••
Arroz e:xportJldP. ••••• ·• .•••
Arroz Dm rase a •.••••••••••
Artigos de arma·dor ....... .
Artigos de vidro .•...••••..
~\rreios

Art.igos ·dn armarinho ..••.•.

Art.igos fie f'.nbelleireiro .•••
Art.igos de ~hapela.ria •••••..
Artigos de charutaria •••••.
Artigos de confeitaria •••.....
Artigos de eut.elarin •••••..•

Ar.tigos do ferragem .•....... ,
~t·\I'tigo.s de gazistas ••••...••
ArtigüF> d1~ desenho •....•.•.
Art.igos de ~scripiorio ...•••

Rt1.ieitas :.\ cnbaçãn.

(i

6
6
6
1 :~

17
17

5

r;

f)

f,
fl
(j

ti
t~
f)

t;
Ci
ti

Art.i~t.os dtl

folhas de Flan·drrs . • •..•.•....••.•.

k\r!.igos para fumante ••••••
Artigos inflammavci:::. •..•.
~t\.rtigos <le livraria ......•..
Artigos de 1uxo ou fantasia

,:utigos do pacotilha, ~orno
hotões, eolchctes, a cu ~
. . lhas, arda~_s, etc .........
Art.tgos para p1~no ........ ..
Art.igos de relojoeiro ••..•.•
Artigos de pharmacia •••••.,
Artigos de perfumn.rias •••••
Artigos de sapateiro •.•••••,

Artigos de selleiro •••••.••..
ATf.igos de sirgueiro .••• _.,.••.
Artigos de tapeçaria •••...••
Arvores do Natal ••••.••••.•,
Aspha10 •••••••.•..•••••..

()

!,·

r.

r.

fi
6
6
6
·G

5
Hi B 17

Até 000 kilos, tarifa
16, mais de 800
kilo.s, t.n.rifa 17,
pela qual será
o peso oontado
par tonelada ou
mei.a tonelada.

Arts. 66 e 67 .,

~ssuoa.r

refinado •.•=•:.•• ··•r-• ••

9

AG'rOS
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DO PO'Dim

l<~XJI!CrJTIVO

'l.'nrif'a..;
·\~::-:nta.r

ObsPrvaçõe.s

refinado cxpol'tad11

nu entre rsL..'WÕf>r-; dP
producr,ão Jnc\al ...... .

~\ssucar

dr hpfpr·r·aba ...... .
.Assucar moidiJ f)l'n tn ....... .
:\~stH·ar brntn ........... .
\c:sllf'Hl' moidn hnJfn expor-f a~Jo ou ent r r ~st.acõe.s
c\ <.;SJl!'arciJ·os tfn ! nnca nrrl i·-

nariOR . . . . . . . . • . . . ..

I :1
ti
!l
1:::

\'i rlf' t ahell a espec ifl I.

t:l

Yirl~'

PRp~eiaJ.

f)
tj

Assunart~iT·ns dn metal. .....
.t\ÇU('l!ll3S para l'•.a~f Íf,3PS . • . .

5
5

At.aúcles ................ .

AntnmnvP-is . . . .......... .

2-1

.J\rvcia . . . ....•............
Avolfí1$ ............•.••..

13

o\Vf'!':

tabella

t)

dome~ticas ou sylrve.~
t.res f'TII capoeiras:; ou

.!.!:tinJas .......•..• _ ..

_,,, ..., f'mpallwda.s parn lllll;;;t·n. . . . . . . . . . . • . .
.'\zPite dn~f' ..
.\znile dt'

f:llhstanf'ia~

fi

.

divflr-

sas . . . . . . . . . . . .

I

.\zcilúnac..:.

6

.\znuguc ..
:\znlf1ijo~

\111 il'i,ios

Sujei f.as á cuba.Q~n

f)

6
t4

e~trangp,irm~ ..
Jl::lr"illH<lPf:: ..

!fi

H
B:n:aiJJall. .

..

..

ta

..

Bae ias dP follw ou dP metal
Bar.iac..: 1)1~ harro lHll'a I'Sgntn
Bar. ia!-' d1; lnnça Jl3 t'a lafrinr~
Bar las (• h~wf ilhat:. . . . . . .
I :agag·ons
sns ..

1'11"1

lt·Pn.c:

~

I1

I1
fi

PXfH'i's-

:l

.;

Bagagnns em t.rens mixl nc:.:
HrHz~"

dP mnmnnn ..

'"

,. 17

.\f f.

5{10 kilos, tarifa
t6 mais de 500
kilos, tarifa 17,
o peso Rerã contado por dezena

df:'o

Bagas de zimb1·o ..
Baflt't~ ·vasins rfp ~~•Hll'''· . . .
fl:tlll't:-; \asins dl' folha r11t d11
nuJ.dPira . . . . . . . . . .
Hagal Plln~ ,, JWI'f '''wns ..

Baimtr•lns.. . . . . . . . . . .
I ::tl:rs dP. eltUJtthtl, ft>ITn ntt
tJ,. ht·onzP. . . . . . . .
Bal:t". (ermfeito P Pk.~ ..

ô

kilogramma

,.,

Snjrif.ns :1 rnhnr.i'in

t 'r

::-:njPitnc: :í r11hn0ão

li

ô
I.i

!I

Pt·odueção dP fabri-

eas servidas pe-

la

estrad&

po-

Aaro~
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Especies

Ba.laios . . . . . . . . . .
BalaiM P11l rc>fnrnn ..

Balanças.. . . . • . . . . . .
Balaustres do ferro. bronze
ou outro metal. . . . . .
.Baldes de metal, lo •.w., couro
ou madeira.. . . . . . .
Ba.lões . . . . . . . . . . . . . .
Balões de vidro . . . . . . . .
Ba.mbús . . . . . . . . . . . .

Ta. riras

Observações

14
16 e t 7

!lem ser despachadas como encomrnendas pela tarifa 9, em
t.rons mixtos, e
pela tarifa 4 em
trens expressos.
Sujeitos á cubação
AtA 500 kilos, tarifa
16 mais de 500
kilos, tarifa f 7,
o peso será contado por dezena.

6

16

~

8
5
5 Sujeitos á cubaçr.o
17 Até 800 kilos, tarifa
16 mais de 800
kilos, tarifa f7,
pela qual o peso
será contado por
tonelada
ou
meia tonf:'lada.
Sujeitos á cuha<;ão.

HamhinPIIas. . . . . . . . . .
6
Bananas frrscas. Pxportarlas 12. 15 e 17
Bananas frescas. importadas 1') 15 e 16

Banco de carpinteiro. . . .
Banco de ferro ou de outro

!l

met.al . . . . . . . . . . . .

7
9

Banco de madeira.
Banco para piano . . . . . . .
Bandeiras de madeira com
vidro parn portas ou janellas.. . . . . . . . . .
Bandeiras de madeira sem
vidro para. portas ou janelJas.. . . . . . . . . .
Bandejas de metal não precioso . . . . . . . . . ~ •..
Bandejas de prata ou ouro
Ban,z;u~s. . . . . . . . . . . .
Banha de porco ......... .
Banheiros . . . . . . . . . . . .
Barbantes. . . . . . . . .. . . ,..
:Barracas desarmadas. . . ..
Barricas r. barris vasios. .
Barricas (' barriq Pm retorno

~

Sujeitos á cubaç§o
Sujeitos á cnbaç§o
Ru.ieitr)~ á f'llhaçã('
~ujr.itas

á. cubaç§o

1.3
6

VidA arf.e. 81.

Cf,

6
9

6
6
'16

p

6
H
17

SttjfHo~

á

R~ P.

83.

cnba~ão

Sujeitas á cubação
Sn.feita~ á cubncão
,\tê 500 kilos, tarifa
16. mais cte 500
ktlos. tarifa i 7

Tarifns

()bscrvaçõ·os
o peso será con-

1a do por dezena.

.BarriraFi n harri:::; clro;;arn~~do~
Hanilha ..
Hat·r·o ••• , ...•••• , ••••

de kJiog.ramma .
~~~

H
1 :~
(' 17

B ti:?. Atr~
kilos, tarifa J 6, mais de
HOO kilos, tarifa
'17, pe,Ja. (Jtl:ll
sorá o peso con ..

i\ l'f.s. IH

son

f a-do 1wr

Leme-

Jacta ou
touelarln.

nwia

jl:\rm ont cb1·a .. - . • • •...••

Harr·rotcs

(!,, rr_ adoira. appa·JI:IY'i'lltado&. . • • • . • .•••

JJarroLcs

dr

madeira

.
.-,

Yid~

madeira appn-

r·~·lhada.

em

hruto •...••••.. • ~ •.•• •

Ln'a.s 1-i dorrs de honlm· .•...

l~astitlores para theatrn ...
]lafata~ importada~ .•......

f'XflOI~tadn'i .•...•••

Batata"

1

lfl
ti

Vídr madeira brula

S~r.iPit.m; a.
St!jl'itn~ a

11
t:l
li

l'-tthaçfio

t•nhaç-ão

C0mo rneommenda ~
prlm t.rcns mixt.os ser<:~ a.pplir.arb a tarifa 1t

B:lll n i I ll n . • . . . • • . . . . • . •••
:B'nhidns
rspir·ittlll~~~.s
(:11nool i e as) •..•......•••
Tichirlas nfin nlroolirns ••••
Dcijús I• · · - · • •-.-• • • o;o • • • • -- ••••.••

:1 ?, 1 ;,, '16

Bengalas ................. .

li

Bm·çoR do mntal. rln mn(}eirn. on vime .......•

ti

~esfns

(:mimar~~

~'

9

.........•

-~njoif.ó.::; ri
Em t.rrm~

r.nbfição
de viaj::mf.e.s pagarfí.o por
tO rabr,ç.aH, mi-

nimn riP lotm:fín
Uf~ 11m vr~g-:ín.
VidP hois.

-:Be:7.rrl'O~ ................ .
:Birho;;; dr sr.dn .......... .

Rn.iPiln" n: rnhnçfío,

niryrJPf:lS , ..... •. , ....... ,

:-:rndn

rnaximn
Ril!nrmL~

.

.Tli:i n-11 t f\T' in ~

ninornlns ............... .

1 •')

·-·

~~-

o

ppqo

n rn ..

hrar RO kilo::;.
\'iil(l· \lrll::.. R f R:.'
I

I'

R:1.
ri
H

Rilharrs n por-toncP.s ....•.
AillwfP~ imprrs_o;:o,c.; (1'-0IIl Y:llor \ .... .' ............. .

~·

imprf'AROg (sem VâJor)' •....• , •........•.•.

6

nillirfo~

!Sn.if'if n.c; :1 r.nbnr:;ão

Vide

~rfq.

R3.

Sl'.

.

R~

e

M!TOF;

no pnm;:n

E~ per i c~

'f' a ri f a

nilz n OUtros srmrlhnntf'S.

9

BiomboR ..••••.•••...•.•.
Biscoutos finos estrangeiros
Biscoutos (bolachas f', ros-··
<'as ~finas) •...•.•••.•••••
B isnagn~ .•.•• ··: ...•...•••.••••
Bisulvhito rle cnl ••.••••...
fli ttP-r ........... ·-· ............. :·,
Horf'tas dl\ o11ro. prata. (l,
platina ...............•

{j

g
1:I
~

'',,,
H

n

·~n.iP-if.os
~u,jrütos

n. eubn.ç.f'w
a rttbn~ão

trBns df' viajanf. os pa.garãn por
1~ cahrças, minimo de Jofa~Cãn
dn vagão.

n

....... .

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

('\

~m

~!)

r.

f)

ti

t.ubo:;; •••..••••..•..•••
.Borrar h a hruta •.•.••...••..•
Oorrarha f~ffi Ghra .•• • ...••
Róte~ •. - ••.•..•..•••...••
\a;;:ia~

8~

(i

l lolanhas fina:;; .•.••...••...
Bolsa;.; dP viag-f'm .. • .•..•.
Bombas parn. ngua ....... .
l1orr:wha r•Tit lenç.ol nn r.m

HotiJ:n

Vide nrfc:. nt.
H:l.

H

...............•..•..•

rnmmnn~

Su.i r i f.o~ a enbar,ão

(j

llóias •...•••.• · .. ··• • · · ·•
Bóias mnritima~ ..•.....••
T~oiõos :· .•..•...•...... •. ·

noln.r.hn~

Oh:;r~\·a.çõcs

fi

no r ri as fl ivf'r,;,;a ·"' ........••

.n~l1'l
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t)

7
f ti

f'

G
9
17

Rn.ieit.ns a r.nhãção

Af.~ r.oo k ilos tarif!a.
116, mais de 500
kilos tarifa ·17,
o peso ~rrá con-

ta do por· rlczena,
.sujeito a cuba~:fio, qnando não
em retorno. 011
para serem de ..
volvidn:~ cheio~ •.

J1of ué.; dt3

nu

011Tt1:

praf al enm

sem prdr:u.:

prr~·

{' io~.;1s .. , ...•......•.••
nr~ll

•.... ' ...•....... ·..•

Vidr

nrt.~.

RI, H..,

o

~:1,

I~

nrilhnnfnc; ....•••......•••..

%

V ido arts. 81, 82

f]

clr nnro. prat.a. Pote.

~'f'

83.
Virle at'l ~ . Rt.

~

.Brinr.o~ dP. nwfal ordinario
BrinquedoR .............. .
Bruaras vaf;ias ....•........

(;
17

Orinr·•~

Broc.h'ãs pãra caiar ou pinta'!'

~:n,

m'

f)

11i·

p

At(>.•!lOO ldlos tarifa
ll6, mn.h: dfl 500

kilos tarifa 17,
o pe!!o será oonta do por dezena.
6

no

AOTOR

POBJm lr."'I:Jl;C{ll'IVO

l!:~pef~ins

Bronze em bruto para obra~
.Bronze em obra ......•....
Hron2~ em nbjectos de arte,
luxo ...... ,........... .
BrunidoT'P.r..: de caf~ ....... .
Hul<'r..: dP prata ......... .
Bule~

Bules

·rari'ffts
ti

r;

5
t6
.. ~~,

de met.al. .......... .
d~ Ionça ~ommum ..

.

Vide art.~. 81. 82 ('
83.

6
9
5
6

Buh·s dn poreelJana fina ..
Burras 1}0 fnrrn ........ .
Bussolas .. . ........... .
Bustos dP hr·onze. tnannnr~'
ete.
. ....... ,.,., ..
Bur.ina~

Observações

;)

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

o
Cabeçadas P eabecü'es
Cabeças {Ir> boi. carneiro

etc.

CabelJo~

{i

w

. .... ,...... ,.

. . ........... .
CabelloB em obra ......... .
CabidPs :le mrtal, madeira
e outro
.......... .
Cabos dr~ ara nw (cordas) .
Cabos de linho (cordas! ..
Ca.bos para ferramenta ....
Cabos para vassour·as. . . . .
Cabras e f•abrifos ...... .
Cabresf.os . . .......... .
Cahriolet.s (f endn ·Í r-ndas)
r.a~:.t.

mof't.a rav1·~ nu qna ..
rll'npedf':: . . ....... .
Cata mnrfa (~C.HtW carga).
Cac-áo . . ............ .
Caçambas de metal. ferrr~

:J
6'
6
ó

1'.'. 1!),

1n Sujeitos á cubatlio
-16 Sujeito~ ~ cubaçlo
:~4

,,,

~

I ~ _.

tti
15

ou zinco . . ........ .
fi" mnntnria c~·
tribr1~'\
........ .
Cac-haça . . ......•.....
Cachimbos . . ......... .
Cacos dr vidro ou louça.. .
CndaYt'T'I"~ . . .......... _ .

l_j

1

í:a(lamba~

6

13
6
t6

Vide art. 36, 37,
(!t

Cadea:lo~
narfeir:l~

. .
......... .
OP lUXO . . . • • . . .
Cadeiras ~1rdina!'ias .
nadrrn:v•:.:.
.......... .
Cadinh••..:
........... .
Cães
eaf,·,

............... .
enr•~;ja.

f'lkO .. .
Caf1~ Plll gTfín n11 i'asqn in h a
Café rnnidu . . •..........
PJU

llll

Caibros apparelhado''
Caibroq brutos . . ...... .

3~

3~

()

5

,.. ,..
·'·

ti'
{i

~~. í
11A

~~ i\
9A

13

H5

Yide t3bnl1a especiat
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Oh·~PI'\'ítl:tíí•!l;

Cai\:~~

dt· Jlladt•ir·a. l't•rr'' ott
zinen. r•ara agun .... .
l.aixa para ge]t, ........ .
~nena

r:aixac: dr

l1
lO
:;

....... .

Su.il~ito~

.Sujeito~
Su.if-'if n~

á. cubação
á cubacão

8 eu h a cão

Cai:-.::u.; dt'· foltln. 111:HIPira ,-,"

pa1wlão . . ........ .
. . .... .

e3ixõ~.s funebre~
'fi1liXÕP~ Y3RÍO<;; .

ii

5
1-í

. .•......

\ti, I I

Sujeilos á eubacão
Hujeitos á ~ubaç~o
Su iPitns :í

('ubação,
se não tivp;r a
dee.lararão: Em
retorno on para scrf'm devolvidos cheios
Aft"" 500 kiJP~ tarifa.
16

mai~

de 500

k i Jo 8
tarifa
i7. ,. ~>eso ::-:e,,ft e(1ntado por
dezPna.
t~asc·-a.s

Cairo (fihra:·:.
co)

.

.

d1•

t'Ci-

13
fi
13

... ·_. .••......

Caixilho~

rom vidro ... .
Cailxilbof.: '<em vidro ..... .
Cal virgf!m
......... .

ti

euba~ão

SuJr-i!o~ {t \'Uh:lç-ão

~~

1f,

Cal . . . . . . . . . . . . . . . . .

SujPiln~

17

\I{. HOO kilo:.;

t.al'ifa

l16 nlais de 800
kilos ral'ifa ·t7,
pela. q-ual será
o pe.c.:o eontado

CnlnarNl~

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

1li. ·li

Calçado~ .
. .......... .
Caldeiras . . .......... .
Caldeiras para nm.china" .
Cal.rlcirõP::.: . . .......... .
Galec.n$ . . . . . . . . . . . . . . .
Galic~::; ordinarios •
Galirrs df' cr:vc;l.al ..••...
na.mas llf' frrrn. mnflr-ira 0\1

dn lmm .
Canweõr;::
•

.

eampainhrl''

u
fi
:!,·1
i
d

r,

. ......... .

l'rescn~

C:nnar·iíf'c: <nl!:!Hfh•-:
f~()~

6
f,]

.

1'.'.
011

C:f'f'-

••.••••••...•..

f')f'f't.ricaR

nn

11rt.o . . ..•..•.• _••....
Campas (sino pequeno) ....
Campanas de Yidro .•..•...

);)

..

I''

li

5

por tonelada ou
meia. tonelada.
t\rUgos 66 e 6'7.
·\ t {· 800 Jrilo~ tarifa
16. mais de 800
kilos tarifa i 7,
pela qual ~erá
o peso contado
por toneJada ou
meia tonelada.
1\_rti~-~ 66 r87.

252
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Tariifas

Campecho ..................
C:unphora • • • • •...•••••••
:camurca .•.............•
Canarios ................. .
nanasf.r·as vnc.;ia..:; •..••..•••

n

J

t)

6
L?., 15. 1()
Ji

f-:u.icitns a r.nbnção
nuanrlo não em
~:etorno

ou para

~erf'm

df'vnlvi-·

dns d1rias.
d~

C:anrlelnhro .::
11aucca~
Carwca~

d(~

:Canclla

Nl1

Cangas

P

mPfnl ••••••

nwf a! •......•.•
dt• fnllta df' Jflandrf'." .•..•..•••.•....
Cangalha-: ....... .
(dl~

Cangir.a

6
G
10 Su.teif.n.s a

pó nu em ca.'wa

milho) ....... .

rnhn~i'ío.

l7

f~nnl1amn

hrasi1riro (PrT'i-·
nil at/1 '; tnnl'lnda:.; ...•.

Ll

CaniHHiln bt•ulo .•••••....•
f!anllamo 1'111 ohra .•...•...
Canharm1•:n .••.......•...
Canhõr~

•.....••.•...••••

f!anna 'h. India .......... , •

·'\fn.is d~. ·~ fnnrlada~
1nrifa i 6,

~

{)

7
G
·H1. 17 At.~

r,oo kilos tnrifà
1 ti, mnis de !J(}O
k ilos farif:t 17,
peso sr.rá contado por dezena.

q

.r.a:nna fll' nssnr.nr .........•

w-.:anôa~
Canno~

• . •••••.•........ ·:
de hnrrf} •........••

1rr.

r;
1:1

1fr. 1i

"\"'jd~~ r~nnna

da Jndia..

S u.i df as a eu ba.çãn ..
~fé <.!·00 Jdlo.s l.arifa
16, mais dr. f:OO
kilos tarifa 1'7,
rwla. qual Sf'rá n
p e so
contado
tonelada on
110r
meia tonelada.

Canno;.; U(' chnmhl) on nuf.ro
qnaJquPr
flJ!.ll:l~~

nwfal

para

• . • . ,. .....••••.•

madei-ra, forro fJrPt.o on 11:al-

Canos df' cjmcnt.o
vanizndo

II

P

p!u·~ a~"lm ....

1j

f1anos de mPI al rtn h os dr•
ferro, chmnhn. horraehn, ete.) ............ .
(pedra\ . , ...... .

16, 17

·c::mtonC'iras de ferro ou zinco • . •

t3

Canfari~

o • • • • •• •·.·:· -· . . . . . ·• •.•,

G

At1: 800 kilos tarifa
i 6, mais de son
Jdlo.~ tarifa 17,
pela qual s-erá o
p e so
oont.ado
:por tonelada ou
meia tonelada.
Art.. 66 e 67.

AC'fUS DQ PODER EX~CtJ'l'lVU
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'l'ari'fas

Especies
Canlonoira:-: 1k melai ..... .

J

Capadws ............... .
Capilé .....•.............

i.i

i)

Capim verde uu sccco ••..••

16, 17

Até 800 kilos tal'ihi

I G. mais d1~ 800
kiÍos tarifa 17,

.'Jela qual será o
contado
:por tonelada ou
meia tonelada.•
p c s .o

•Art. ü6 e 67.

l i

lli, I 7

Ltpuc:ras \asia:; em reloruu

Sttjeitas a cuba~,;ão
qnandn não mu
retorno.

Capoeira «~lu.ndard>;.

mn rdurno eo ..
mo earça- gra-r.üJ,

Capões •.••..•.......•....• , l''-'• !5, 16
5
Capsula~ par<• arma Jc fogo

o

Carauillas •••••.....•••••.

I:!, 1rl

Carattg-ud.io ••...••.•..•• ,.,

í;ar:! ugueiju cu mo earga ...•
Cara::; •••.••.•..•••••••••.

(;arboretn un rakiu ...•••••
CarlJnrina (furmicida) .....

l;j

1''l 1G, t6
~··

fi

1:J

.'.."..,

~~ardas . • . . ••....•.•.••• .,
f 'arnaüha. : ri'·ra) ••••••..••
~~anmúua. (palha) ........ .

t n, t1

Att: 50t\ kilct.:; U!rífa
· l t;, mais de l.íOQ
1dlos tarifa. 17.
o peso será eontado pm· dezena.

Art. G6 c ü7.
Carin1bu • • , , .•••• , •.•... •J
~carne vPrdc ,...•...•.••...
Carnn dP poreo ...........•
t:an11~ f'.''~:wa. P1Jl eai:xõPs fri-

;:trt'llten" . • ......... .

t:aJ'Il~'

fllJnada.

;-,,.,~(·a

~a.lgada.

• . ..•..•....•.•..

t:<n'!';nhn:-; Jrar·a er·iatJ•.:a..; ~~~~

.

.

t 2, 1.5, 16

,_, 15, 16
1"'

1::, t;;,

I li

1,,

:!'E

t•ll

c·:u·rll'ir•.r.-:' .......•........
Caro(:o~ d1~ alg-odãn •........
;Canipllns dP mãn ......... .
dneHte~.

C)

. ...... .

t>u'l'rH·inlns Jp m:;.u

C~rr··~~~as \ir· •l~1a~ l.·l'tHI;t~:: ~

:arror.:a:-: dt• f)llafr•n l'nda~.
Cari'os 1.le duas rodas •••••
I 'arrm; .Je quatro roda:; .•..
Canos para e~l.rada." dt·
fPI'l'O, dP"llll)Jll.ado~ ...
Carros para estradas de
ferro, reboca·dos •.....
I

Carluchamc yasio .• ·, •• , •..

"''

L~

Lj,

..

1,,
~)

Hnjr.ilo:-; a clJbat,;-iiu ,.

()

BujeiLo~

l"

...

13
,

a culmção._

:~'

22
~~f

J!,

6

Yids art.

~9

ÂOJ'OS JJO PODER I~X ltulJ'riVO

K-;peeiPs
t ;ael.uchamP cat'l'eg-ado

•:arvão a11imal ..-........ .
t:arvão dP pedra ........ .

5

..
1 ~·

!li

f

1/

AI,·~

})001\ilns,L:.H'iÍi..l
16, 11 nti~ tlt:~ HOO
kilos, ta ri f a l7,

pela qua.l ~erf.t. o
peso contado pt)r
tonelada ou meb
tonelada.
At•f i!ti

h·os ti6 e Li'i .
\1 •· 800 kilo:3. tarifa
l ti, 1n:tb de ~0:1
ldlu~. taeifa :17,

f

pela qual set'á o
peso contad(J pqr
toue la da ou n11.: w
{.(melada. Arfigo~

Casa~ de madeira~. d~sar. ·
mada~ .
. ........ .

I :l

ca~(·JJJhos

li

-

l!nt:nt.~
d~·
·~ortumP.f-1

... - - - - .. - .

a.rvor.'eR
nn

f.l6

f~

111 .

:4njf~Ha~ á eubacã•~.
O peso será eontado
por tonr Iada ou
meia tonelada..
AI·ts. llf) r 67.

para

t.int.ura.

ria.q . • .......•.....
';~uwa~ dt> ~~ôct- .......... .
~ asrat
de arvnrn~ •.Ju ce ·
l'NH'S .
. •... -- · ·. ·

t :I
I :~

Hi ,, 17

Até 500 kilo.", tarifa
t 6, ma i.-; de ~ou

k ilos.

tarifa 17,
o pe::;o :;erá cmt-tado _por dezena.
A granel, artigos 66 e
oontando-'io
· Pfl~n

m~1rJicinaes

....... .

fi

pan• ~~ortnmo .
Caseina . . . . . . . . . . . . . . . .

16
t3
ti
11

Casc;u;

r~~~~~a~

miudns

n;-.
•)

JJOI'

tone-

lada
or1
t.ouebtda.

r11ei<J

en~m.ócada~.

Catar·oJaB . . ............ .
Castanhas . . ........... .
de me tu I ou dP
madeira . . . . . . . . . . . .
Casficaes de vidr, ...... .
:..:atadore~ para ra.f~ ...... .
Cat.r~s . . .............. .
l.aulchu hrutn . . ........ .
~~ulehn f'm nt.H·a ........ .
t]as Uçaes

Cavaco:-:

.•...........

l)

. r;
!(i

fi

7
!li

,.

ti

17

Su.ieitos á cubação.
Até 8()0 kilos,

ÁOI'OS

bo PODKR EXECUTIVO
Oh-;t_~l'Vit\,\Õeti

Taril~-;

tarifa 16,

mai..;;
de 800 k.ilos, ta--

rifa 17, pela
qu:\1 u peso se-I'1Í. contado p::Jr
tonelada ou meilf
l~mnlarht.

dr

Lavalete~

f orru

ou

d.tl
Sujt:ifu~

madoii'<L
( -avalloF.. . .

F!ru

:i. ~~ubacão.
treH-' de via-

janf.,.s

pagarão

p· •r I O cahr>«;a;;
P 1ninirrw
da
lor.acão ,J,. "Jm

vagão.
~ :ebollas

fre9C8b . . ....... .

Cebollinhas
é~ebollas

fresca~

.

t:.;.ht'ltl
~~: I fi I' !(j

importada~

...... .
;:euollinhas importada:-; ... .
t:eJulose . . ............. .
Centeio . . ............. .

~
~I

I ti

9

r·,

Cêra bruta ............. .
C~ra em obra não de,norninada. . .

: .......... .

Ct1ra. em l'fllos e velas .... .
Cer·amicos (artigos nã(l diAnominados) . . ...... .

\,ereaes não denominados
importados . . ..•.••
Cereaes não denominadof.

t:;
Jl
9

e:xportad.o•; . . ...... .
1.erveja • . ....••.... · . • ·
Ce~fas ou cestas vasias ....
Ce~tos ou cesta:) vasias, re-t.m·no .

.

....•...•...

14

IG

p

t7

Sujeito~

ú •:ubacãu.

Até 500 kilu.-~, tarifa
16, mais de 500
kilo:-;, tarifa 17,
o
pe~n
será
l')()Utado pol" de-

Cevada ................ .
Ceva<lBiras pat'a mandinr. .1.. ..
Cf·v~dinha

. . ........•...
Chá. . • ...••........•••.
Chaleiras . . ....•..••••.
Chaminés para fo!;ées ..... .
Chaminés para h, ·peões•..
Champagne ......•.••...
Chapas de forro ou zinco

zena.
l;-i
16
7

n

6
13

6

5

para coberta . . ..... .

13

do para coberta ...... .
de ferro p;u·a !ogõe~

14
13
14

Chapas de ferro galvaniza-

c!tapas

Chapas de juncção .....•..
Chapelarias (artigos
não

denominadog) . . . ...

6

Sujeita~

St.J. f'ifRH

a oubaçlo.
~I
c:t·La'Cio.

Sujei tas a

cubac~to.

25G
.E~.peeies

O.bsenaçõcs

o

Uhapeleiras • • ......... .
Clnt.péus . . .•.•... · ......••

li

. Chapéo.s de palha ........... .

7

de :-;ol .....••••••
Charrúas • • . .... ·!•lo • • • • • ,

1ti

Cltapúo~

Charuteiras • • ......•.••.
Charutos ,. • :•·-·,··· ••. _.,_, .•
Chicotes • .•. ,•• •: ••..•, .•••••
Gh i.fz:e~ ,. • .•.• ·•·· ... •·.·;. •:•.•.••.

::;ujeitas a cn!Jação.
Sujeitas a cubat;ãu.,
~ujeitos u cubação.)
~ujcito~

(j

u cubação •.

{)

6
G

lti

17

ü

Até 800 kilo~ tat·ífa 16, mais d~
8{){1
ks. tarifa
17. pela liual
-;erá.
o
peso.
contado por t.o_.

uelada ou meia
t.nnclada artigosü6 e 67.

t)

Chifl'PE-o em obra ·· ... r.: ••.•••
Ghinellas • • ••.... ·• ..•• , .•.
Chlorurrtu de calei o .••••••.
nh'ocolatl) • • •. . ,.,, .. ~······ ..
Chouriços • • ...-••....••...
Chronomefros (não ~cmlo tio
ouro ou prata) .•••••.
Chumbo em barra ou lençol
Chumbo de ca•~a ou em obra
Chumbo ,·f.'lho" :• •..••••••••.
Cigarros •••....•....••..
Cintentp .•. ·• :·•·'· ....... ·~·;· •..

11
(i

'1
'!)'

5

76
7
(l

Hi t'

n

A f~~ 8Ü!f.l kilos, ta rifa 16 mais de

800, kilos tal'ifa
f 7,
pela
q u ai será o pesn
•~ontado por tonelada. ou meia
f.onelada.

(:inemat.ograph(l.~

(YiJ,~
ap ..
parelho:;) • • ... ·· · · · •
Cinzas ••.......... • · · · · · ·

r;
J ,_;

f',

17

Al(o ':)i00 kilos lari-

fa.

800
rifa.

16 mais

kilos

4k

tapeta

17.
qual será o peso

contado por tonelada. ou mei:t
tonelada 3r-

Circos O~ Ca\"alliuhr_l:' .....•
l:irurgia. . . ... ·. · · · ·. · · · ·
Cisco . . ·· ......... · · · ·· · · •

f.j

tigo-. 66 n 6'7 .
:-:iuj•·iius a c·ul.a•;ã,~.·

J-j

lG e

n

'Atr- 800 kilo1-l fari-·
fa i() mai~ d('
ROL~

kílos

ta-

rifa
17, peta
rp ml será o pe-so
,·ont.adn por tonr.lada ou meia
tonelada - artigos 66 e S7 o1 •
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Tu rifa~

:E~;pecie~

Cna.dorett de mandincu, ..... .
~~ 1\
Coalhada . ,.... ...••........•
{~oaJhada. ~cmno earga •.....
Coalho •• ,•..•............. ,
Cobaia •................. iZ. J5 e
Cobert.oros de 31godii.u ..... .

H
15
15
9

Cobre em morda .......... .
Cobre volho •••. ···:•:• •. ...•.

~

«:oh r(' em chapa ou em <•br.t

f:(}~ o~ ~('CCO~ • • •••••. , ,. • • ••,
verde:~ • . ...•.........•

8~

Al'tigos 81,

e 88.,

6

Cochonilha ............. .
t:üc:os par~ ngu a ,......... .
f!ôco~ de Inda.yá
(üOconctti '

Côcos

16
6
6
7

6
lll
7

LZ, t5 o Hi
J5 ü ifi

Co~lhos . . . . . . . . . . · ..• ···: 1~.

Cofre rtr. ff:'rro 011 tle madeira .•.....•........
f!ognac • • -•.. ,.~.~- ...• ,••• _•.
Cc,kc .. -·:: ._ .............. .

n
fj

16 o t7

Até 800 kilos tari·
fa it'J mais dR
80{)

kilo~

rif9.
ttual

{7,

trlpcl11
~rá o peso
~ontado pm· to-

nelada ou mofa.

tonelada Ugo<j 66

Golct;~e5
Colhere~

f'
t.~ertônce:. .....
do :pâu, chifro ou

6

osso ....••...•........

Jf

Olll'O

~«'

Colhct·es de metal não prí'cioso ....... ·... -...... .
C\llll'..!l'f~~ (J(I páu prata ou
:• • . . . • • • • • . . . . . •

Colla. -.... _•.•..•.••.•...•..•,
Crtlleira~ •.....•..••...•.•
Colmcia,c; va.sias ......... ...
Colza (sementes) ••.......
notza f•m olco •...••.....

Golumnns do friTO fundid11.
Columnas do pedra ...... ~
Combustíveis não·
nado~

denomi-

••............•

*'

ar-

67.

Sujeitos 4 cubaQik-..

ArtíQ"On, Sf, ·1>2

~

8-3.

~

A
fS

o
6

l3

13

~\rtígm,

8'. 82 e 8~.

1 ~~

CornhuslorP'i pnra gaz ...... ..
C:omesl.iveis

•.•..•••...••.•.

6

Companhias thcatrn.e!-1 ...•
Compokil·as ordinarinfl ....

lf

Compoteiras de cryHlal •.•
(;onchas marinhas .......•

Condcm:ndorcs •.. ~ ....... .
CnnfcitariaR
(artigos nlíit
denominados) ......... .
l:onfcit(ls ........ ,....••. ·:
Confefti ................ .

Conservas
!atas ou

naciO'Ilnl\s
vidro~

Le1s de 1922- Vol. lU

5
l6
6
f}

Vide ba.Jas.

6

Sujei tOA á

cub~th1.

~lU

. , ...•.

7
17
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ACTOS

no

PODEk EXECOTtVO

Tarifas

Especies
Conservas em latas es.
trangeiras ............. .
Copos e calices ordinarios.
Popos e calices finos (crys-

Obsezyao6es.

6
7

tal) ................. .
5
6
Coral ·· ...................•
Cordas do imbira e ou.
t.ras do paiz ........ .
9
Cordas e cordões
de li.
nho, canhamo, etc ....
Cordas para instrumento
5
de musica .......... .
13
Cordas usadas .......... .
6
Correias para machinas •.
6
eorreaiDO ............... .
Correntes de ft~no, aço
I)
ou latão ............. .
u
Cortiça bruta .· .......... .
fi
Cortiça em obra (rolha etc).
6
Cortina~ e cortinados .... .
9
Costaneiras .............. .
iJouçfleiras de madeira ... .
Couros cortidos ......... .
6
6
Couros seccos ........... .
12
Couros salgados ......... .
Couros trabalhados ou en6
vernizados ...........,
6
·couros em obra ......... .
Cravos de ferrar ........ .
6
Cravo da lndia ........... .
6
Cré (giz ordinario) ...... .
13
Cremo de leite c o respectivo
vasilhame em retorno·. 12, 15 e 16
Creolina ................ .
6
6
Creoc:;oto ...... ''" .......... .
Crina animal ou vegetal ... .
9
Crystal bruto ........... .
9
.Crystal em obra (copos, calices, compoteiras, etc.).
5
Cubos para engenhos, roda.<:: etc. . ......... ,..... :
1.4
ti
!Cuias ............ ·r···· •...•
Cupulas para cama ..... .
6
Cupulas de vidro ..... .,.,. ·:
5
6
Cutelaria (artigos diversos).
14
Cylindros de ferro ,....... .

Sujeita .á cubaolo.
Sujeita á. cubacão.
Vide madeira.
Artigos 66 e

Sujeita á

~n.

oub~lo.

Sujeitas á cubaoio.

D

Debulhadores de milho ...
Defuntos (vide arts. 36, 37,
38 e 39)

• • .......••

16

Quando despachados
em carros apro;ptriados,

tabella
2A.

!Vide

es~ilal

Especies
:Dentes artificiaes • • •
Depositas para agua •
Descaroçaaores Ae algodão
Descascadores .• ,..
Desinfectante • • • •
Despertadores • .• o • • • • • •
Despolpadores
;Diamantes • . ........... .
o

o o •

o o o o

o. o

o. o o o

o •

o

•

o •••

o ••••••

Diligencias (carros) • . .. .
Dinheiro • • .• .•
o o •

o •••••••

Doces . o • • • • • • • • • • • • • • • •
Doces de leite ......
Dormentes de aço e f·erro ..
Dormentes do madeira ...
Dragas .. . .•............
Dr.ogas (não venenosas) . , .
o

••••••

Drogas venenosas ....... .
Dynamite

~servaçDes

l'ar!fas
5
H

~ujeitos

,16
16
6
5
16

a cubacão

Vide arts. 81, 82 o

f o/o

83.

21
i

o/o

Vide arts. 81, 82 e
83o

7

12,15

14

16
14
6

Para fins industriaes, mais de
100 kilos, será
applicada a tarifa 9o
5 A mesma observação acima.

5

o·

E
Eixos de ferro, aço ou madeira • . .......... .
Elasticos . . ............ .
Electro-plate o o • • • o • • • • •
Embiras • o. • • • • • • • • • • • • •

14
6
5
16,17

Encerados de lona e diversos . .· ............. .
Encerados para vagões . . .
Encommendas

6
14

Engates . . ............ .
· Engenhos para lavoura .. .
Enxadas .
Enxergas .para animaes ... ;
Enxergões • . .......... .
Enxergões do aramle .. ·'· •.. ·
Enxofre .............. .
Equipamentos militares ..
Ervilhas em latas ....... .
Ervilhas seooa$ .o • • • • • • • • o
o

••• o •••••••••

3 e 4

Até 500· kilos tarifa
16, mais de 500
kilos tarit'a 17,
o peso será contado por üezcna.
Sujeitas a cubaç5.o.

De Praia Formosa a
Merity vide tabeBa especiaL

6

t6

f3
6
6 Sujeitos a cubacão.
6 SuJ61itos a cubacãp ._
13 Artigos 66 e 67.
6
7

t3
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AC'l'OS

no

I!(>DEJ\ EXECUTIW

Observações

Espe.eics
Erv i I h a:i verdes ••........
de madeira • . •.••
l~scalcres . . ........... .
Escarradeiras . • .... ~ .••
E:scuri[ls de metaC'• • . ...

l.~,l!J,Hi

!l

l~scadafl

\~

6
1G,17

Sujoit.a:; a cubacãn.
t:ujeitns a cuba~ãn.
.\t.é HOO kilos tarifa
16. mais do 800
kilo::; tarifa 17,
pela qnal o pes')
f;Crá
cnnf.ado
por tonelada ou
mnía ttonelacla.•.

Er;eoYas • • ............ .
Escrivaninhas df'l mad•~ira
gsmal f!~ • • •...••••.••..•
K'nwralda • • •...........
.BslJH•r i I

.

.

ti
6

V idn ruo!IJHitt.J
(.

Vide nrl~. 8f, 82 u
R:J •

.......... .

ti

. • .........•••.
Espanadorp:; . . ....... .

{j

.Espada~

'Esparg-os . •
Espeeiaria.-:> •
Espelhos . .
Espcrmacete •
Espingardas .

.....•.....•
• ......•... '
........... .
• ......•...
. ......... .

Espíritos\ não drnrm1inados
.Eqpoleta~3 . • ........... ...
Esponjas .............. .
E9Poras OI'dinarias .•.•....
Esquele-tos para estudos ...

ti

6
fi
()

5
5
13
6
!1

;;

Estacas de mackirns para
cercas ..•...........•

16 e 17

oeroa~

fi
1o/c

Estanho bruto, of•m folha~
ou t-~m oübra ........•..

f)

Estant.ns de ferro ou do ma-

velas ...........•...
de aramn ........ .
finas de palha ... .
Esteiras ordinarias d('l palha ( t.abúa). . .......•.
l<~s!eil~as
l~steiras

•:-)njeitag u cuhação.

Ru.iciLoFi á cubação.J
Até 800. kilos, larifa
16, ma.is dn SOl)
kilo~. ta ri f a 17.
rrla qual será
o peso contado
por tonelada ou
mein tonelada.

J.q
;,
6

Estaloüs. . . . . . . . . • . . . . . . .
Estampas om folhas ...... .
Estampas em quactros ..... .
Estampilhas. • • • . . ..... .

deirn.. • . . • • ........ .
Estatuas......•.........
Estcarina em bruto ou em

Sujeitos a cubaçã.o.

6

Essencias.....•....•.....

Eslac.a,g de fe.rro· para

Su,jf'if.os a cnbar,:\n.

!l

~

ri

G
6
~

16

Sujeítas á. cuba<ião .,
Vide arts. 81, 82 e
83.

Sujeitas á cuba~ão.
Rüjcit.as á cubaçã.o.

Sujeitas á. cubacão ..
Suj-eitas á cubaçã.o.

Sujeitas á oubaçld.t

ACTOR

DO
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PODR'R F.XECUTIVQ

Espooies

Observações

Tarifas

F.!;tojos cirurgicog~ do mut.homatica. . • . . . ...•.•.,
Estojos do desenho ....... .
Estopa estrangeira ...•.....
Estopa nacional .•...•.•••..
Estopin1 .••..••.. ,..•.•..••.
Estrados de arame pai'a
canl':l ............... .
Estrados (Para. vagões .•.•••
·Estribos ordinario~ •....••...

5
6

i1
13

Sujeitas á cubacão.:
Rujr.ita á

eu~!ação.

~

()

u;
6

Estrum'E'!s. " ••• ~· ••• •:.· •.•.••.•

17.

RujeiLos á m1ku;ão.

o

poso será. contado
por tonelada ou
meia tonelada.,
Arts .. 66 e 67.,

ExpLosivos. • . • • • ••••.•.••

Extractos de carnn l'! outros
alimentícios. . . . . . ..•
Extractog não denominado's.

7
5

F

FMhina (varas da) ....•...

16 e 17 Até 800 kilos, tarifa
16, mais de 800
kilos, tarifa 17,
pela qual será
o peso contado
por tonelada ou
meia tonelada.

Farello ..•.........·· .....•
Farinaceos alimentares, nacionaes ............. .
:Farinaceos alimentares, f'Strangeiros ......... .
. F'arinaccos medic.amentosoH
ou chimicos ...••.....•
.Farinha dn aveia ......... .
Farinha de l_inhaça ou de

H

. . . ..•......
mandioea itu-

6

mo~-;fanla

Farinha Jr.

portada ••.......•.•...
de mandioca exportada • • •..• ~- ......•.
Fal'inha de milho ..••....•.
Farinha de trigo .......... .
.Farinha lactea ........... .
Farinhas não denominada-:
Farrap-os ••...............

18
·13

{j
f)

13

Farinl1a

17
17

1•I
6
,)

(j

hi e

17 Att! 800 kilos, tarifa
16, mnis de 800
kiloR, tarifa 17,
pela qual ser:í
o peso oontadll

por tonelada ou
meia tonelada.

Fateixa de ferro. . . .. . . ... .
'.Favas seccas •..•... ;.~- .... ~

6

13

:ACTOB DO PODEI\ EXECUTIVO

1Especies
Observações
Tarifas
Favas seooas exportadas ou
entre estações ....... .
17
Favas verdes ............ . 12, 15 o 16
Fazendas de seda ..........;
5
6
Fazendas de lã, linho ..... .
Fazendas de algodão alvejadas •...............
7
Fazendas de algodão nãu
alvejadas O'i'úas ...... .
10
Feculas nacionaes ........ .
13
Fe9~1Ias estrangeiras ...... .
11
Fet.Jl'IO secco ............. .
13
Feijão verde •.•...........
12 e 15
Fei,ião verde oomo carga ..
15
Fei.ião exportado •.........
17
Feltros naeionaes ........... ;
f3
Feltros estrangeiros ..... .
10
Feno.................... .
·16
Fermentos. . • . • • ....•... ,
7
Fernet..•.••......... ,,,,
5
F·erraduras. . . . . . ......... ,
6 Proveniente de fahrieas situadas
á margem da linba, tarifa 9 e;
Ferragens não {1endminada9
6
F.erra!D~entas para artes e offtctos .................. .
6
Ferramentas para artes e officios usadas ..........,
7
Ferro em barra, chapa ou
bruto............... .
13
Ferro em obra não denomi6
nado ................ .
Ferro fnndido ou mo'ldado.
14
Ferro guza .............. .
17 o ~so s·em contado
por tonelada ou
meia tonelada ..
Ferro velho .............. .
17 O peso será contado
por tonelada ou
meia tonelada.,
6
FP.rro de engommar ...... .
Fjamhre............... .
6
Fibras textis nãd denominadas............... .
13
Figos em conserva, seccos
ou doc-es ............. .
7
Figuras de ·ferro, bronze,
5
louca ou de barro .....
Filtros de metal, de louça
G
ou de vidro ........... .
Filtros de pedra ou de bar7
ro para agua ......... .
Fio's de estona ou de juta
10
estrangeira. . . . . . ....
Fios de -estopa ou juta nal41
ci·onal. ............... ·=

263

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Especies

Tarilfas

Fios de seda, lã, Unho ou
algodão............ .
Fios de m·etal ............ .
(Fios telegraphicos (arame
para) .............. .
Fitas para medir (medidas)
Flexas................. .
Flores artificiacs ....... .
Flores naturaes .......... ,
Flores de canna, pai na, etc.
Flores medicinaes ....... .
Fogareiros de barro, de ferro ou de outros metaes
.Fogos da China .......... .
Fogos artificiaes ........ .
Fogões de ferro .......... .
Foguetes............... .
Foices ................. .
Folhas de arvores ........ .
Folhas de cobre, chumbo,
ia tão ou estanho ..... .
Folha de ferro' de Flandres.
Folhas de ferro de Flandres
estampadas. . . . . . ...
F-olha de ferro g·alvanizado
para coberta ........ .
Folhas medicinaes ...... .
Folhas de zinco ........... ,
Folles.....•............
Forjas portateis ......... .
Fôrmas para artes oe o'fficios
Fôrmas para a.ssucar ..... .
Formicida....•..........
1Formigas cuyabanas ..... .

Fomos e fornalhas de ferrd
Forragens quaesquer..... .
Fosseis ................. .
Frangos................ . 12, 15,
Frascos de vidro. . ...... .
},rasqueiras. . . . ...... .
Fressuras . . . . . . . . · ... . 12, 15,
Frigil .• • • .• . .•..........

Observações

6
6

14
6

Sujeitas
Sujeitas
13 Sujeitas
7 Sujeitas
7 SuJeitas
7
5

á
á
á
á
á

cubaÇão.l

ICuba~ão.a

cubação.l
cubaçãd.1
cubação ..

H

5

5 Sujeito's á cuba.çãó.,
13 Su}ei tos á cubação ~
5
13
16 Sujeitas á cubação •I
6
13
11

H
7
H
6
7

Sujeitas á cubaç!o.1
Sujeitas á cu!:!ação.,

6

13
13
'13

Sujeitas á cubaçãõ.l
Devem ser despachadas como
en com mandas. Serão despachadas livres
de frete quando
se destinarem a
lavradores servidos pela Es trada e estejam
bem acondicionadas em caixotes ou saccos.J

f3

18 Arts. 66 e 67.
7
1G
6
6
16
9

ACT09 DO PODER EXECUTIVO

Tarif'aH

Espf'Ci<'s

5
.I+'rucl.a~ nrtificiucs . . ....
}'rueLas confeitadas (doces),
7
F rue tas frescas importadas. 12, ·tõ, 16
"Jf,ructag í'reseas exportadas. J '!, tú, 1G
.F'ructns frescas n granel
16
importadas. • . . .....
Fructas fresca~ .a grau('.l
exportadas . . . . ....
17
Fructag St!!craH ou d1:1 çon8crva . . . . . . . . . . . . . .
7
Fubá de mil'ho ou dt\ n.rro~
exportado. . . . ..•..
J;>ubá de milho ou do arroz
lfi
importado . . . . . . . . .
}~umo t~m folha, rôlo ou em

Artg.

fl-(j

e G'i

cord-a . . . . . . . . . . . . .

em Jolha, producto
E. E. Santo ou Rio ...
Fumo pic-ado ou desfiado ..
Fundas .•••............
Pumo

~)

fi

o

.Q

G-adanho. •

•.....•..•

13
~f,

Gado. • • ., •...........•·

Gaiolas p.ara passaros • . ..
Gallinhn.s, gallos e frangos ..
Galõe~ de ouro ou prata ... .

1.2, "l5,

7

Vide respectiva especie.
f;ujeitas á cubação.

1tj

1 %

Vide arls. 81,

83.
1') 8ujeitas

Oamellns de madeira. . ... .
C.lansos. . • . ........... . 1') 15, 116
1....
'>
1r;
Oarapa do canna .•........
1;)
Garapa de canna como carg::t
Garrafas do cryst.nl ou vidro
fino . . . • . . . . . • . . . .
Garrafa!! ordinariafi, nova")
vasia.C! ou em retnrno ..
lO, l7

,J

v,

se

H

cubacã!J,

~,

Sujeitas

t'. cuhação

~ruando

não em
retorno ou para
Bercm devolvi-

das eheias.

Onrrafões vasios novo!. ou
ern !'~torno . . . : ....

Ootw do ferro. . ........ .
Gatos (animaes) . . ...... .

Hi. "17

Rujeitos 'ü cubaçã0
quando não em
retorno ou para
serem devolvi .
dos cheios.
Até 500 kilm:~, tarifa 16, mais de~
500 kilos, tnrifR.
.17, o peso S>erá
oonta<lo por dezena.

J\.CTOA no pOf)RR F.'XECUTTVO

'Espooiof;

G

Oazolina. • • . • .....•.•••
Gelatina. . . • ......... ·•

6

(~enebra.

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

Obsarvaçõ~f3

Tarifa!i

nas-globo (Nnpthn) ••....
<{P.léas .•.••....•.•••. ••
UPlo e o respflctivo vasilhamo ('lTl rPtorno. • . . ..

265

9
~.l

t:?. 1!i,

16
G

t.:Anrro.'i

a.linwnLi~io'>
tiP t~
necessidade. . . . ... .
neneros diversos. . . . ... .
Oencros não classificados ..
GenerDs de mohhados ..... .
0Pnorn~ (h~ pe(JuenR lavoura

16
(j

f.)

6

·J2. 1 r,, 16

()c

Praia Formos<t
i\ Merity e vice·
v~rsa,

belln
(!engibre. . . . .......•...
Gengibre exportado . . ....
Gesso em pedra ou pó • s •••

Gesso em obra • • ....... .
Gigos vasios

......•...

Gigos vasios em retorno ...

vide ta..

c~pecial.

'7
·13
·t3
6

14 Sujeitos á cubacão

16, 1í

Até 500 kilos, tarifa.
16, mnis de 500
kilaN. flnifrt 17.

o peso será contado por dezena
de. kilogramme.
Girndore9 pnra estrada~ <le
ferro em geral .... ; ..
t (iradores parn. estradas de
ferro de concessão federal, estadual ou municipal, lavoura n agri-

r.uJtura . . • . ...... .

Ctiz . .· . . ..........•.•...
\:Hobos de vidros ou de lou1.18

Globo~ geographico~ .•.....
(HnCOSí' • . • • . • • . • . • . • . . •

Goiabada importada ..••..•

Goiabada e:xportada ..•....
nomma arabira •..........
íjommas do paiz ......•..•
Oomma~ uüo (]('nominadas.
nrades de ferro ou madeirR
Grades para lavr)ura ...... .
Ol'adis para sepulturn. .... .
Grampos de metal ....... .
Grampo~ pay·a cabe li o .... .
c h·amp~t:-: para r(~reas ..... .
Granada~ .•............
Oraphite . . ............ .
Oraxa animal estra....'1geira .•
r1rnxa animal nacional ....
Graxn para calçado .•.....•
Grelhas de ferro ....•....•

Grtnaldas • • ••..•...... :

\•t

16
6
6 Sujeitos :i cubaç.ão.
5 SuJeitos :í cube.çãq.
·13
7
1.3
G
J3
7

13
16
6
6
6
14
5
9

Sujeita.g á cubacão.
Sujeitai á cnb~ão.
Sujeita·3 á cubação.

fi

13

6

11
5

SujeUas á cubar;iio ..

:Aat'08 DO PóUBI\ BXBOtmVO

rraritfas
Espceies
Guandos seccos exportados.
17
Guandos seccos imp9rtados.
f3
Guandos verdes .......... . 12, 15, 16
16, 17 Até
Guano ................ .

Guaran<i ............. .
Guarda Sol ••...........
Guaritas de madeira ..... .
Guinchos ............. .
Guindastes
.......... .

Observa.Q3es

soo kilos, tarifa
16, mais de 800
ktlos tarifa f7,
pela qua! será
o peso contado
por tonelada ou
maia tonelada •.
Arts. 6t;, 67. ·

7

6 Sujeitos á cubação.:
5 Sujeito:3 á cubac;ão.
13
13

H
Hartnonicas . • ........••.
6
Harpas .......•........
5 Sujeitas
llelices . • ..........•...
6
Herva rloce ............. .
6
Herva matte ............ .
9
Hervas medicinaes ......•
7
Hervas não denominadas .. .
7
IJortalicas
........... . 12, 15, 16
Hortaliças em con~ervas .. .
7

a cubâol() ..

I

Imagens .•.............
Iman ................. .
lmpre~:~sos • • ...•••.••••• ,

6

IDC(SDSO •••••••••••••••

6

5
6

Inflammaveis não denominados ...•..••..•••
5
Instrumentos agrico!ag .... ·
14
Inhame .......•.•...... 12, 15, 16
Instrumentos de efrurgia,
dentista,
engenharia,
muC)ica, optica, etc., e
outros de pret}isão ••••.
5
Ipecacuanha ou póaya .... .
7
I~oladores de tele~rapho .. .
1S
I~queiros ordinario~ ...... .
6
J

Jacás

vae1os

16. 17

.Sujeitos á cubação
quando não em
retorn1J ou para
serem devolvidos cht!Q.J •. At6

ACT08 DO PODJm EXECUTIVO

Especies

Jangada~ ............. .
Jardineiras . . ......... .
Jaspo . . ............... .
Jaulas vasias . . ......... .
Jarros de louca, barro ...• o;
Jarros de porcelana ..... .
.Jogos de dominó, gamão e
outros • • ......... -~·~
.Toias • . .............. ··
Jumentos ............. .
Junco .................. .
Juta . . ............... .

Observacõe~

Tarifas

13
6
6
14
7

500 kilo3, tarí...
fa 16, mais de
õOO kilos tarifa
1 7, o peso será
contado por de-.
zena de ki19~
gramma.
Sujeitas (L cubação.J
Sujeitas a

cubaçã~.J

5

1% Artigos 81~ 82, 834
23
13 Sujeito a cubaç-ão ~
14

K
Kao1in .
Kerozene
Kiosques
J(irsch .

.
.
•
.

...........•...
. ........... .
. .........••.
........... ·... .

17
9
5
6

Sujeitos

a cubaÇAd_.~

L
Lã bruta .• . ..... ,.; ......•
Lacre • • · ............... .
I .adrilho~ de qualquer especie . . ..........••.
I.ages apparelhadas (pedra)
Lages não· apparelhadàs ..

9
6

Sujeita a cubação.J

13
16 :Arts. 66 e 67.
17 O peso será contado
por tonelarta ou
meia tonelada.
Artigos 66 e 67.

Lambrequim de metal ou
de madeira . . .....•.
6
I.ampeões e lanternas com
vidro . . ........•..
5
Lampeões e lanternas sem
vidro . . .......... ..
6
Lanchas .............. .
13 SujeitaR a c.uba.cão.
I~anternas magicas . . ..•.
5
I.apides para sepulturas etc.
5
Laranj in h a . • ........•.
5
Laranjas . . ..........•. 12, 15, 16
.Latão em barra, em obra
ou velho . . ........ .
o
Latas de folha de qualquer
metal
• . ......... .
6 Sujeitas a cubaclio
quando não em
retorno ou pa...
r a serem de ..
v~I vielas cheias_.,

Af!TOS :Do .PODF.R

Jijspociea
•I

SCCC!)S •
fre~cn~

Observaçoos

Tar·Ha3

Latoeiro (artigo de) ...•.
Legumes em conserva •..
Legume8
Legumes

RXF~UTIVO

• •••••••

• • ..... .

I.nvatorios de ferro u d~
madeü·a ordinario~ •.•
Lavat.0rio~ de luxr•
LeiU~ eslerilizodo

G

7
13
13. Hi. Hi
7

G Hujeitos a r.ubnção.

•.•..••

engnrrD··
fado . • ..•....•...•
LPi te 1'resco e o respectivo
vasilhamA ('m retorno.

13
1\?, 15, 16

Ao

leite o rHspe.ctivo vasilhame

em retorno despachado de Bacellar, M. de
.Moraes e Visconde de lmbf;
para
Nitberoy
será. applicada

a taxa especial

de 185 réis por
10 kilos.

Leit~

I~eite

de mamãe ........ .
condensado . . ...... .

Leitões • • •• •:· .........•

Lenha .. • ............. .

9
7
1!!, 15, 24
1 u,

-17

Até SOO ki1os tarifa
16, mais de 800
kilos tarifa 17,
pela qual o pe-~o será contado por tonelada
ou meia tonelada.

Lentilha • . ......••......
Ljconüros ordinarios • .. .•
Licoreiros dn crystal ••....
l.ieôre~

.

• .....•.....•.

Limalha dP ferro ou de outro metal não preciosu
Lima de nço .•••.••.•..•
L i ngua~ frescas • . ...... .
I~ingua

Línguas

em conserva (latas)

ou salgada~~
. . .......... .

secmlH

J.inguiça~

Linguiças c:xmortadn.s. ~ ... .
Linbn.r,a (oleo) ..........••

.Linho brnto ou cardado ...
Linha para costura .....•..

:Liteira:-l ....•....••.....••.

Livros .•••••.•.••........
Lixn.

. •.••••.•.....•......
Locomotiva~ dcsnrmadaq r.m
geral ......•..........•
Locomotivas
desarmadas,
para estrada de ferro
de concessão federal.

9
6
5
5
13
6
1!. Hi. 16
'7
13
9
12, '15
(l

14

:Sujeito a cubação

6

6 Sujeitas a. cubacão
6

c

ACT(fâ

DO pOoBR EXBCUTIVO

Espccies

0bSOJ.'\'UÇfíC:5

_estadual 011 rnunicipal,
lavoura ou agricultun\
IJncomntiYas reboeadas .... .
Locomoveis em geral. .... .
J,ncomoveis pa.ru lavoura ~~
agricultura ........... .
I.ouas •.•.• ,.................·
Louça commurn ....•......
JJntttja (i f' aga l.ha .••••••...
Louça dP barro do ·paiz ...•

Louça dP poreellana ...... .
J:.nuza~

mn Iages ..•.......

Louzas para sepultutas ....
Lnuzas pnra cscrovcr ....••
J.,upulo •......••••.•.......

16

16
6

7 ·Sujei t.n. n. cuha.c-ão
6 tSujf!ita.acubaçãJJ
ü Su,ieítaa eubacfio

;;

5
fi

••••••••••• r••••••••

7
5

Luvas ••.••••..•.-...•..•••

G

TJu~t.rc:-:~

1\lacaco~
Macaco~

(animal'~) ........ ,.
de forro .•......••

1\Iacadam .....•....• ·; ...•

\Sujeita a ~ltbação

13

12, 15, 2
13
16, l7
1,

Até 800.

kilo~

t.arífa

·H), maü~ ele 800
kilog tarifa 17,

pela qual o peso
~erá. contado por
tonelada ou meia
tonelada. Arlisos
6G e 67.
Mücarrão e outra::> mas::;ns
al imcnticüuL ....•.....

7

Despachadu pur fabrica. s i I. u a da
nos

Esf.ados do

Hio dn Janeiro,
Espirito Santo o
Minas, ta.rifa 9.

Ma.cella •.......... ;· ..... .
Machados ............. - ..
·\fachinas de l!opin.r carta~.
;\fachinas applicavf'is á lavoura (não cspeei fiea-

1
11
6

•.•...•...•...•..•.

14

l\fachinas para. t•.hocar ovo:i
Machinas para cortar pa-·
peis ou eart.ões ...... .
1\lachina~ de eosturas .... .
·:-'r!achinas dn imprimir bi·
Ihctcs ...........•...•.•

~
()

das)

:'llae.hin::~s

'\1achinas
Machinas

para tecer- ..... .
(ferraml'nt.as) .. ..

grande~

na(,

denominadas •............
:\bchina.~ pnrn g3binet~ de
physica ou chimica .•..

10

6

H

13

i.4
~

Especies
Machinas para telhas ou tijolos .......•.......•..
Machinas pequenas não denominadas .....••..•••..
N.achinas photographicas ...
Machinas typographicas, li. th~graphicas e autographtcas •.•...•••••..••.
M~deiras appal'elhadas .....

Madeira em casca, falquejada ou serrada ....•..
Madeira em obra não denom·inada, como portas,
janellas, grades, cancellas, caixilhos, etc ..
:Madeira triturada p a r a
cortume ...........•...
Maizena ................ .
Malas vasias ............. .
Malhos ............... :.•...
Mamona ·(oleo) •.....••....
Mamona (caroço ou sementes) ...••.......•..•..

Mandioca ..... ·.......... .
.Manequins . . ........... .
IManganez •...............

Manilhas de barro ....... .

!Mangas de vidros ....... .
Mangueiras para bombas ..
Manometros • . .•......••.
~nt.eiga imp_ptlada •.•.•.•• ·

.Observ&.Ql5e~

Tarifas

14
6

5
6

13 Sujeitas a oubacão.
O frete será cobrado pelo peso
real sempre que
for possível pesar a madeira
(excepto madeira em .obra).
16

Vide tabella especial

13

Sujeitat i8 eubaolo

16
7
6 .Sujeitas a cubaelo
6
7
-f 6, 17

Até 500 kilos tarifa
16, mais ·de 500
kilos tarifa 1~",
o peso será contado por dezena
de kilogrammas.

12, 'f5, 16
5 Sujeitos a cubaeão
16, 17 iAté 800 kilos tarifa
t 6 mais de 800
kilos f.arifa t 7,

f~,

pela qual o peso
será contado por
tonel a da ou
meia tonelada
17 !Até 800 kilos tarifa
f 6, mais de 800
kilos tarifa f7,
pela qual o peso
será contado por
t ~o 'n e I a d a ou
meia toneJad·a
5
6

5

e

27i
Especies
Manteiga fabricada no Estado " .............. .
Mantimentos . . .......... .
Manuscriptos . . ......... .
Mappas ................. .
l\larfim ................. .
Margarina . . ............. .
Mariscos . . . , ........... .
Marmellos importados ... .
Marmellos e~p~rtados ... .
Marmore bruto ou serrado.
Marmore em obra ....... .
Marmore em objectos d'artc
Marrecos ............... .
Marretas . . ............. .
Marroquim ............. .
U\iartellos . . ............ .
Massas alimentic.ias ..... .
l\fatte . . ......
Material de construccão não
denominado . . ...... .
1\laterias corantes (vegetaes
ou animaes) ........ .
Matcrias explosivas ou inflammaveis . . ....... .
Matertias venenosas n ã o
classificadas . . ...... .
:Medicamentos não classificados .............. .
Medidas diversas ........ .
Mel de abelhas .......... .
Mel de abe~has ,como carga~
Mel de canna ou melado ..
Mel de fumo ............ .
~Melaço •.................
Melaço exportado ......... .
Merciarias . . •............
Mctaes em obra, não tpreciosos ................ .
Netaes preciosos ........ .
Mesas de ferro ou madeira,
ordinarias . . ........ .
.Mesas envernizadas ...... .
Mica ................... .
Milho secco importado ... .
Milho exportado ......... .
Mil}el'eos . . ............. .
A

••••••••••

Mitier~ee p.ã~ prec_ios~~

'l'arifas
12, 15, 16
7
6
6
5
9
12, 11'5, i6
112, {5, 16
12, 1lP, t17
13
6
5
12, 15, !16
{13

5
6'

9

·Vide

m~Jeattlo

16.
9

5
5

6
6
·12, 1·5
t15
16
6
16
16
6
6
1 %

Arts. 81, 82 e ·63

7
5
114J
16
17
16, t7 !Até 800 kiloa tarifa
16, mais de 800
kilos tarifa t 7,
pela qual o peso

será contado por
tonelada QU
meia. tonelada
Arts . 66 e 6V1
16, tT Até 800 kilos tarifa
f8, mdi~ de 800

272
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ObservacÕt's

Espec.ies

kíln~

tarifa 17,
pekt qual o peso
~erá. oontado por.
t .o n e 1a d 13. ou

meia.

ton~a.dn

Arts. 6ü e

Minio • . ................ .
MiudezaR . . .......•......
1\lincloza;; alimcnt ieins .....
?ITímln:-; df\ rrzf'S ......•...

I)

7

1Z, t3, Hi

Mohilia. elo luxo importada. ..
!\lohilia de

a1·

G

Ctnno cai·ga.

Arfi~;n::;

66 o 67
Sujo i tn. a culJacãn

ln.xo iruporlí.HlH

nsad~ . . . . . . ....... .
~lnllil ia~ onlinarias impnr-

....... .

lt

~tt.ir·it.a~

MolliJiu.s impodauas ordinarias ( mmdas) ••......
í\lobilia;.; de vimr importJl--

~I

Su,jeilns a· cubaçàn.

1ada~

(novn~)

das (nova:->)

Bnj~itu.s

••.•.•.•••

.'\1nhilia de vinH· importada (usada) ..•.•..•...

I ~i

1\Inbilla de luxo exportada
ou entre est.a1,:-ões ••.•.•
J\lnbilia ttrdinarin. exporladí\

Mocotós ..••.•.......•••..
Modelos . . . . . . . . . . .· ..... .
Moedng de mC'tnl •.........

1\Jc tendas vara eanna;; .••...
eaf1~ e QUf..rn:~
g•:mcrns, pequeno~; .....

Sujeita

a eubnoão.

a.

eubaç~o.

Sn.ieita a cubncão.

ou entro estações .•..••

1\lnhilin de vim(' exporludrt
ou entre ~~stuç.ões ..... .

a ~·.nha\:~''.

~~

l:3
1,, 15. t6
""'
f,
%
Hi

Snj~ita ll

cubação ..

Su.ieitu a cubacão.

1\foinhos part'.

1t

'\lniiYhof' para eafó c outro!'li
gcne 1 ·o~,

Moirõr·;

de

g-randes .•....
madPirn pnra

lij

10. l7

MnirõeA de ferro 11arn

cerca~

At.(;

~oo

kiloB tarifa

16, mais de 800
kilo,<{ tarifa 1. 7,
pela qual o peRn
"crá contado por
tonelada ou meia
t.onelada.

M0it.ões .•............•...

Mola" do ato ou de ferro,
para ca.rros ....•......
!\loJas para carros do e si r ada de INTCI. . . . . •....•
Molde::~

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

Molduras do madeira ..... .
'\.lolduras dom·adas .... , .. .
l\Joidura~

;-)
d

de metal. •.......

6

Moringucg de barro ....... .

~I

·l\16s .•••••.•.••.•.........

~'

Suj.::itas a. cubação.
Snje-itas a cubação •.
Sujeitas u cubação.,

~73
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~~specie~

Mudas d~ plantas

Tarifas

Obsor\'ar_:õPs

Hi, 17

Sujl'it.as a eubação.,
Até 500 kilos ta...
rifa 16. mais de
500 kilos tarifa
·17, o peso será
eontado por de-

pa1·a la-

voui·a ............. .

zena
~.!mia~

de

planL:t~

para .i ar-

din:; . . . . . . . . . . . . . . . .

Musgo .................. .
Mulas .................. .

1\fusieas (impressos)

do

€7'ammas.

13
13
23

Vide

kilo-

eavallo~.

6

N
NecLaT'lllu ............•.•.

Nnphta ................. .
l\aphtnlina. . . . ........ _ ..
I\ ickPI ]1ruto ............. .
~iekrl em obra ........ _... .
Niekr•I Pm morda ......... .
Nitro .................. .

%

Novill!ns ................ .

A r f:_.. 8 f, R2, 8:3.

Vide

J\nzes .................. .

:mimao~.

Noz moseada ............ .

~ oz-vom ica

.......... .

o
Ohjeel O ':i de armarinho .... .

lj

Ohjeetos de al'te .......... .
Objeetos de fantasia ....... .

;)

(Jhjecfos dP l11xo .......... .

;j

• H•jrr·(,,s vara bilhar ...... .
Ohjecros pal'a chapelt~ir·o .. .

OhJrr·.los pal'u ellnp.~os de sol
IOhjr>elos par·a .-!t_.nfista .....
Oh.irr_~fos

Oh.iee! nH
Oh,i{!C( os
Oh.ieel o.s

Objecfos

para
para
para
para
para
para

f'lpr~fricifiade.

esrriptorio .. .
egrP.ia ...... .

:5
ti

ô
li
:)

8n.ieitos a euhactio.
f.:u,jeifos a cnbação.

5

lampi3ta ... .

litograt1hia .. .
CJ1_jnefos
marcenaria ..
Oh.iPc! ns para .phot ographia
.( 1!1joet os para rPiojoeiro .. .
1 Jbectns pn r·a. typographia .. .
Oh.irct os para uso domestico
Ohjnetns rle Yinw ......... .

(;.bras dr~ arte ............ .
Obras do papel ........... .
Ocre ou ora bruto ......... .
Oleados .................. ,
Leis de 1922 - Vol. III

5
6
16
6

Vide r(>,:'1Jf'r·fira esprcic.
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'lar·ifa:-;

uuservações

()leos •......•...........
rUI eu;-; de ruamuna ......... .

7

Uleos de J'ieiuu ........... .
Opiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ujcit.11~

{)l•af.tH'iUS • . ............ .

a eubação.

tiu.ieitos a uuiJação.

Orgüos • . . . . · · ......... .
\Origoue:-; • . . ............. ,

iÜL'nat.o:-: de JJarru, de pedra,
ele., vara eow;lt'tH~t;õe::;
Ot·nantrnto::; d1~ i!-!t·c·.ia~ .....
Ornatlll'llt.o:-; de~ i"l'rTu ntt de
bronze ............. .
Ornamcn to:-: de ntadei n.t
Ossos em JJruLo ..... .

5
·;)

Hi

~~

Ji

AIA~ HUO l; i los

fa

tari-

iü, m·ais

t.le

HOH kilos, tarifa

J 7, pt-la qnal o
:-ieni eont.ado por tonelada uu meia tonelada -- arts titi
e 67.
pp:-;o

, !Ossos rm oh r a ............ .
Ostras r.m I'Oll:-it'l'Y.l:-: ••••••.
ostras fre:-;eas • . ......... .
Ouro em barra nu PJH p,·, .... .
\Ovac;. de peixe ............. .
!{)V()~ • • ,•• • . • . ,•.•••••.•••••

G
7
1~.

!ri (' i\i
I ~'i)
.-1

i.2, 15

I'

I6

z .................

J~. l!J e ~-í

!P:wotllha . . . . ·....... . . . .
'Padiolas . . . . . . . . . . . . . . . . .
tPaina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paineo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(i

Pacas .•

fi
li

li
7

1

Paios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l)alanqrJim.. ............
Palhas par·a 1·1tap,·.,,...; ...... .
l 1ailtas dt~ millro. l'flqllt~it·t•,
Pl1:., emft•ixt•s,•H !'ar-

dos .. ,. . . . . . . . . . . . . . . .

li

~n.i~i!a~
~11.i1~i I :1~

a cubação.
a enbação.

~lljPil.o:-;

a
a

~lr_jPilt•~

l li

~

17

enha~;fío.
~~u!Ja(;fto.

.\ l.t-~ ;~o.o kilos tarifa 1<i, nmis de
50(1 kilos, l.arifa
I 7, o peso sPrá
~~onlarlo pnr deZI'na. :--;u.ieitas a
l'uhação.

JJalndto~

. . . ·............ . 1:!, lrí e Hi

•l'illil.os ................ .

Palitos pal'a
Pamlr~ i rns

plto:-:philf'o:-; •. :.

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

G
H

5
'1

Pa1wlla:-: dP hano ......... .
Panr•llas d~ Jpt•r·o, l'illll'''· Pie ..
Jlallllil de qualquer qual idade

(}
(j

Páos pura tinturaria ...... .

(j

•P·ilo . . . . . . . . • . . ·.· ...•...•. -12, I G r. I fi
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T;u i !'as

Esper·íe ..-

Páos para

tamanco~

Hi e ·I 'i

U]l-;cn·acücs
;\l.t~

;JOO l\ i !u~ I a rifa Hi, r11ai" de
;)OU kilos, l.arifa

17, o pe~o será
contado por dezena.
%
G

l'apclBweua .. ·........... .
Jlapel pin Lado . . . ........ .
Papel vara c·~~~ripl.orio c de-

senho .............. .
para mnbrulhn Oll
impressão .......... .
Papel para jornars c quando
·ronsignado a redacr;õe~
de jornacs c para impressão dos llll'snws .....
Pnprlão ..........•......

Arts. R!. ·S·:! e

~:J.

~Papel

.Parcllclipipcdos . . . . . . . . . .

9

~~

9
11i

~

17

Af,r 800 kilo:-: I arif a IG. mais de

kilo:-:. tarifa
.:7, pela qnal o
pe~o
~CT1á eontado por tnnelada ou meia toneJana --- art.s 66
e 67.

~0:0

:Panmwnl.n~

re]p:-:ia~·tic(ls

.. .

Para-raios . . .......... .
}'arasihs . • ..... ·...... .
Pás de fcl'I'n ............. .

Passarns em gaiolas ...... .

l'assaros rmhalsamados 011
mnpalhadns • • ...... .
])aSS!lS •

•

•

• . . . . . . . . . · ·.

Pastas para. pseriptorio ... .

:Patos . . ............... .
P:ltronas . . ........... .
Pavfí.n . . . . . . • . . . . . . . . . .

. . ............ .
],,,(;as .!f' arf.ilhari:;....... .
Jle\:a-:; de HJaeltinas JHtl'a iuPt~anha~

r~

;)

5
1~

13
12, :l5, Hl

5
7
()

J 2. t!J. I(!
(i
12, 1!J. Hi
(j
(i

Javnr:ra .... .

H

Peças de lormnntivas ..... .
l'Nirao.;; at:of'ianas . . ..... .
Pedras de afiar .......... .
.Pedras de alvPnari:t. e hri-

11

tadas . . . . ........ .

17

dustria

H
(i

PPdras de filtrar' ......... .

(i

PPdl':t llllllW . . . • . • . • • • . •
Pr,dm I ipi~ .............. .

()

Jlt'th"tS lilonrlJdtie·ts

I)(~tJJ·.~.~-·
.

l)(ll<:-111~1"'"
-<.
• •••••
J
I ~' • • • • • • • • • • •
Pedra..; JH'ee i' ·~as. . ...... .

tiG P '17. O
yw.;;:, !"~·r·:í con-

.\l'fs.

futin por·

r.one-

lada I)IJ
tonelada.

meia

(j
(1

(j

1 %

.ArL-;. Hl. 8~ o ti~J •.
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Pritor:ws de couro
J>eixc frrseo ............. .
Peixe de conserva em lal.as
Pt'ixe salgado ou secco ....
Pcllcs seccas ou preparadas
:Oellcs verdes ou salgadas ..
Pellira . . .............. .
Pellueia . . ............ .
Peneiras de cabel!os, seda
011 metal . . ........ .
}>(•neira dn palha ........ .
P!~nnas 1le aves .......... .
PPilii'S

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

J>cqul'll:t lavotti'a ........ .
Perolas . . ...... - ...... .
Perfnm3.rias . . ........ .
Pr.rús . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pec:.os para balanças ...... .
J>ctrech0s bellicos ....... .
PPtrechos explosivus .... .
llctrcchos de caça (menos
polvnra e espoletas) .. .
Pelrolco . . ............ .
J>êz .

.

Observações

'l'arifas

}~specics

••...•...........

Phosphatos de c3.! etc. c
phr.sphitos . . ...... .
Phosplloros . . ......... .
Photographia (artigos de
ou para) ........... .
I>ianos . . ............. .
.!lias de marmore ·tu de pe
dra ............... .
Piassava em bruto ....... .
Pias~:na nm olll'a
estran-

l)
1~,

1 G, 16
7
i:J
(}

12
6
5
(i

\)

'1

Sujeitas á cubação.
Sujeita'3 á cubação.
Sujeitas á cubação.

6

I:.'. I ri. Hi
1 c'
,o
5
1 :~, -15, 16
6
ti

Arts. B1, H')
' '- c 83.

5
G
()

ti
{j

5
!)
!)

Sujei los ú cubação.

6

1:J

Sujeitas ;i cubação.

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

1t

J>iassava em obra I·.acional.
Pican~t as e r>icõcs ..•.......
Picho:i . . ............. .
]>ilhas t•lcetricas . . ..... .
Pilões ele madeir:t ou de

1 :~

Su.iellas ;í, cubaçúo.
Sujeitas á cubação.

ge~ ,~[1

feiTO

.

.

1:3
7
5

•••••••••.••

ô

da India ........ .
mn cons<~l'va .... .

6

.

.

PimenL1
Pimenta
Vin1C'nté\
·llimenb
Pinceis

fresca . . ....... .

t?, 15

fresca como carga
................. .

15

PinhõPs

( fl'ueta' ......... .

Pinhõe:-; (l"nrcla) 'como cargas
J)inho

nã11 appar1•l had1l •...

Pinos

JHU'a

Pipa~

va~ia~ ..............
va~ia:-;, reLot'IlU .....

Pipas

l'odaç; ........ .
.
.

~)

t)

I:!' lG
J5
1()

Vide madeit·a

l:l
I1

J ti, 17

1\lé 500 kilos tarifa.
16, mais de 5()()
kilos tarifa 17,
o peso será conta do por dPzena.
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Espccics

Tafiifas

Pistolas (armas de fogo) ...
Pistolas (fogo de arl.ifiein)
Pixo .................... .

Plantas mcdicinaPs ....... .
Plantas viva:; .........•....
Planta:; viva:-; como l.'twummenda rm tl'en.~ nxprossos 011 mixtn:-; .....
Platina llrula ou Pm ohr·a ..
Plombagina ............. .
Plumas ................. .
Poaya ........
Poltronas ............... .
Polvilho ............
Polvont ...
Polvarinhos ............. .
Pon1adas ................ .
Pontas de Pari:-; ......... .
Pontrs de Jr,rro c pcrterwPs
Porccllana ............... .
Por!~oc:; cevados ........... .
Vot'COs commnns ......... .
Vorphiro em bl'ulo 011 rm
obra ................•.
Porrões do hurra.
Portas P portões de marleira
Portas f' portões de ferro ..
Püs de sapatos .......... .
Postes tolcgraphicos ....... .
Potassa ................. .
Pohlssa para industria ... .
o

•••••••••••

o

o

o ........

.

Poslrs flp harro .......... .
Votrs de lnur,.a divcrsns .. .
Prancl1as r ])ranchõ!'s .... .
1Prala f'tn }Jat'l'a ou nhra .. .
Pratl'lf'ii·ns dP mactPir·a ... .
PratrlPiras dn f('J'rn ...
J>ratos dr folha ,)11 mrt.al.
Pregos de ferro ou rlr qualquer mrtal ........... .
Prélos .................. .
Prensas para copiar ...... .
Prensa para rnfardar..... .
Prensas rlivrrsas
Prcnsas para mand i ora ....
Prrsnntos ...........
Prorlnctos ccramicos ...... .
Prndncfos rhimieo.s ....... .
Pl'ndnrf n.;; p1Jnrmarrnl i1'ns
o

o

..

o

6

5

J ;~
·7
1::
ti

%

1i

;,
7
ri

•••••

••••••••••••••

••••

•••••••

o

••••

o

•

ObscrvaçõeR

Rujcil.as a cubação
~Uj('ita:-; a

enhaçfin

Sujeitas a cubação
;\r f.:-;. Hi, ~p e Hil
O peso será contado
por dezena.
Sujeitas a cu h ação
Rujoitas a cuhação
Vide amido

5
6
6
()

1.í

5

26

·1:>, IGO ?'I

G
9
I;{

7

Sujeitos a cubação
Sujeitos a cnbru;ão
Snjeit.os a m1bação

G

14
(}

16. \7

At1S 800 kilos tarifa
1.6,, mais de 800
kilos tarifa 1.7,
pela qual será o
peso contado por
tonelada ou meia
tonelada.

9
(i

Ui
C:lc>

I :1

7
6

6
6
6
13
13
16
6

7
6
(l

a r,nba0âo
Artigos
,Sujeitas a cubação
811jrita:;; a rnbação

.~u.iritos

1~-:;rwril''-'
l't'rlllttcln::;
YOI t r·a.

(ll'tfiH'tW Jn... ... ..... .. ..

OhsPrvaçõe!

Tarifa..;

dr'

Pt'lllllil:'

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pll,flt'ld~·fiH• . . . . . . . . . . . . . .
f • 11 n I t a' ~ ~
.............. ...
l'ttx:H.hlt'f'.S dn nwlnl 1111 dr•

rnadPil'a......... ... • . .
Puzzolana . . . . . • . . . . . . . . . .
P~Tnxilo 1111 nlg:nr!fin pnlYora

1.-!. I :I. I fi
!i
;,

r.

(i

ri I

:\ri S. GG (' 67

:"i

Q

Qnadros em11 reLJ'al Of:. paisa).!nnl I' Ir. r•nm on sflttl
virlro . . . . . . . . . . . . .
Onoijos . . ............. .
Qnni.ins nar,inn:ws . . ...•
Qnni,jns f'abrinados no J~~staclo . . .......... .
Quina . • .......•........
Quinino . . ...•....•. ,., ..
Quin.qnilharias •

!'i
7

Sn.ir>ito~

á cubaç!io

~.

12, 15. 16
6

6
!5

R
Rabor,aR .
. ........ .
Bahrwõos • . •...........
Haios para rndas ....... .
Rair.ns alimentieias .
Haiws me·rlic·inaes . . ... .
Ra.iu~s para tinturaria .. .
Ràladnres o r~ los ...... .
Hnn1as dn aipim, manrlioea
otr. ............... .

:)

!)

1:l
1 ?. l!J. 1{i
7

Rujoit.n~

á cubação
Sn.i<'i los á cubação

7
6
Hi. ·li

A1.,; r;oo kilo:;:; tarifa
1.ô. mais .de 500
kilns 1.rtrifa 1'7,
0
1PPSO
será

r.onl.adn por de-

zc~ul.

Hapaduras
......... .
ilnpad11ras nnmn earg-a ... .
ll:l'P•;

.

.

12. 1 r)
12.1f)

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

()

llaspa:-; dl' pnntns dl' Yl'ado
HaloPirns
.......... .

7

nNl)Pjo-:
llr•hi I p~; •

• ••••••••••••

llPbnln:-; .

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

(t

~ujr,ii.a.~

li. eubação

Rn.iPitns :í Pnbação

.•..........

iR.êdes • . •..•....... ,.. .
Hodomas ele vidro ...... .
n''.~ad,•rPs r!P
fnJlla nn rle

zinrn . . .......... .
appareJ1ha.ias . . ..
Helogins rln algibeira do tnfl1ai nrdinario .
Rf'lllgins
dP ourn nu rle
pr:1fa . . . . . . . . . . . • .
HP~mas

(i

SnjPitos :í r.nbaç.ão

J·l

Artigo~

81, 82

e

83

M-:'J'OR

no
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O]l..;prvacõrs

T'ari'l'as

F,:=;pf'r,Íf'C::

Hf'lt I}! i o:-: par a

pa rt•dt'.

I'S-

ri

el'rplti!'Ío. t•lt·.
llt•logitt.~

par:t :t.!.:11:t 1111 ~_!:tz
Jtr•lnjonr·in ltt\IÍt't'lll; dt•)
Henlf•d j,,:-; •
• •••••••.•. _

,)

.\li'· s:no ],i!n-.: l:tr·ira
1ti, llr:ti~; d~> NilO
kiln:-:. laril'a 17.
TWla. qunl SPL1á

Hi. 1;

o

rnnta-

Jlf'Sit

P"l' IonPla1111 lllt•ia lo111' 1:uI :t.
dn
da

nrmn.:.: .
Ht>nd:ts . . . . . . . . . . . . . . . .
H1•spo:.;lr•ir"''

JlPqiiPi.ifíu

~)

ri

L!, 1:-í. ](i

.
!t• fl'l'J'O, dr
dP tnadPi r·n ..

llH"I'l'Y:tftll'Íil
zinro 1111

:u:mr~~w

Hr..,idnos Üt'
nirlrn

1111

II

f-in .i ni I o~ :í. rn h ação

!li

_.\rligtt'-: fili

fil.

r

(i

llf'z,i nas

Jout·a
-

ri
(i
rí

............. .
Hic·irt''
..........•...
Jlipas app:ll'Pihndn:..; .
P Íi['as rtfíll npparP!lwda-;

,)

1\!'lorlns rlP Yirlrn
JlPioelns dt• tnr•lnl

1111

ll l'lrn f11;.;

~rl.if'i I o:-; :í. <'11 har;ão,
.q '11' nnd'o
PIU
illl:ttll'll".

nlltlnt

llodns J1:1ra

rnJTO~

no:Jas

Jnarhinfl-;

j)fll':1

l!.odi•l f'S

•

ll·dll:1 ...;

di'

...... .

. •.•..••.••••
('ill'li(':t

liWCll'ii·a .
r 1lrngfl

Hn:'rl Jg;n·

1111

. ....... .
\ ''tll'll' 1---:1"

('llllll!llli1S llflt'ÍPI1:11'.;,;
i'OllllllllllS 1'011111 r:tt't:fl

N11.i•' i In~
~ll.ii•iln~;

:í !'nhnr;fío
:í r·uhat~ão ..
Yitil' madeiras.

1:1
I .,"
..
1.,

dt•

llnst·a:-: rstranp.1•iras . . ....

fln:-was
ll.mw:ts

7
I:;
·lti

..li

~njl'ilas ::

ltrh:H:;ãn

(i

li?. I rí
lrí

ltllltllll:-i imprp_c;c;llc; . . . . . ·..

(j

itnl Ílll .
• ............. .
1\ou pa . . •..............
Hnhl't'PitlP • . .......... .

t:l

11

Hnlli (pf'rlra<..: pr·pc•i"sns) .. .

r;j.

(i

A rf :". H I. g::>

P

s
~nhfín .
~ahonrd 0<..:

• •.........•..•

9

••••.•••••••

t)

:.-·:1 htrgn-; dq m illln ......... .

·IR

:--=al'l'll-; noyn:..; nu \'!l<..:ins ... .
dP .it tf a yas it 1::--: • • • • • •
pa rn r.nf,; 0111 rnt.or-

I'!

•

•

:~:wr~n...:
S:tr'f'lh

no . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saelws . . . . ........... .

\)

Vide nrt. 16.
13

R3.
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Trll'ifas

Hafra d1~ ferreiro ........ .
Sagú . . • . . . . . . . . . . . . . . .
~ai annrgo . . . . . . . ..... .
~nl ammoniaeo (dl'~lgaJ ... .
~al dr. azedas (drr.gns) ... .
~nl dr. rnsinha ........... .
Sal de Epson. . . . . . ..... .
Sal ma,·inho refinado ..... .
Ralamc:" . . . . . . . . . . . . . . .
Salitre . . . . ............ .
:-:;nioxo rm sal para gado .. .
Salsaparrilha (raizes)
Salsicharia . . ........ : ..
:4alva vielas .
B~m:un!mia .

7
ti
(i

Vido dro)ga3.
V ide 1h·nt:;as.

1()
()
(j
()

6
Hi

7
6

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

. . . . ...... .

Observações

·t:l

(i

I (i

P

17

t\ló 800 kilos, tarifa
1ô, mais de 800
kiloc; tarifa 17,
nt~l.a -qual ser:í.
;) Jmso contadn

pm· l11netada ou
~·.:w tlllll'ú~ • .

Rang-ue de boi ........... .
~angnro:ngns .

Bhlia
~r1jei t.,)s

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

. ........ .

12. Hi. :!li

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

Rapé .

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

17

Sapolio ............... .

6
o/o

Sarrafos de madeira ..... .
S~bo . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Beceante . . ............ .
SPda hrnta . . . . . . . . . . . . .
Seges ................. .
ScJiim • . .............. .
Srllaria (artigos de·) •.....
SeU os . . ...... ·. . ..... .
Senwnfi'R di\'Prsas (mrnos
r:n. i m.' . . ......... .
B~:>mentrs d0 rapin: ...... .
Serpentinas de vidro, crystal, f'.f.c. . • ......... .
Serragrm de mad('ira ..... .

dos cheios.

Com.J cargas
artigo".

vide

5

Sapatos

Saphira wedra preciosa) ..
Bardinl1ns em latas ....... .

tonelada.

ft cubacão
'IUando não em
retornn ou para
:oer8rn devolvi-·

fl

Sujeitos :í cubacão.
Art~. 116 o 67.
Arts .

~H,

82 e 83.

7

·l3
H

Sujeitos á cuhacão.
Arts. 66 n 67.

(j

7
Q<)

:-"'-'

6
6

%

Arfs,

~1.

32 e SS.

H
13

5

·16 e 17

Até 500 kilos, tarifa

:1.6, mais de 500
ln!os tarifa f7,

•} peso
será
contado por de~erralberia (artigos de) ...

zena.
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Tarifas

Especirs
Rf'T'l'll;~

.e scrrnfrs (pnra n!'-

1Iews)

.

.

n

......... .

Rinns e si nelas .......... .
Byphão ele metal ......... .

ti
(i
(j

:;irgueirn (nl'f ig-o dP) . . . . .
hoda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roda caustica . . ....... .
Nnda canstica para !'in:-; in-

dusf.riaes . . . . ..... .

Oh~rrvar;ijps

'7
li
I O e 17

AI r~ 500 kilo:::, tarifa
J G. mais tle 500

kilc1s Liu·ifa 17.
n
pesq
seni
0ont.ado por dezena

Solas .................. .
Roldas . . ............... .
Rondas . . ............... .
Rt,earina (vrlas de) ...... .
RnhRtancias de ui. i! icladn :í.
lavonra, de pmwo JH'"I,
mn relnção a1, voltt 1111'

(i

li
~i

ti

lfi e li

~ulp~ureto ~e
~urroes

Al•~801}kilo:-;

Larif.a.
1H, mais de 800
kilos tarifa 17.
'' prso será con1adu por tonelada ou meia ton e l a r1 a. Artigns 6G c G7

13

carbono ....•
vasws ........... .

li

T
Tabac:i\J
................ .
Taboas apparelhadas .... .
Taboas não apparelhadas ..
Tahocas : ............... .

'raboleiros vasio~ ........ .
Taboletas . . ............ .
'I'ac'has de ferro para applicação á lavoura ..... .
Tachas para applicaçõP." rl iversas .............. .
Tacos para bilhar ou bagagatella . . ........... .
Talco .................. .

6
1:3

Hi

('

V ide madeira ap{mrelhada
H i Vid8 madeira bruta
17 Até 500 kilos tarifa
1G. mais de 500
kilos tarifa 117',
n peso r::crá contado
por
dezena. Ar' Is. (i6
e H7
I :l Sujeitos a f~nhação
ti
·Sujri!o:::, a r·nlmeão

(i

Sujeitas :1 cubação

6 :Sujeitos a cubação
G Para fins industriacs mais de
100 kilos tarifa 9
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'Especirs
Talhas

clr~

hnl'rn pnl'i1 ag·un.
df' o11r·r, o11 dl'
prat:r . . ............ .
Tnlltf're·.'-' nr·dinal·it",;-; ..... .

'I

Tal 1 11f'l'~s

'l':llll:t!]('.l IS

,

lJ;.

ArLs. H1, R:?

f' H~

(Í

Sn,iPilos n rnhaçfio

, • , ••.• , • . • • • .

'l'arnru·indo-..: rn1 polpa ....
'l'nrnhrll'r's (nllr:-..:il':t.
'l'atJI hur·r•s dP lll:ldP ira 011 dr•
sola
par·a engf'nhos "

í

l'a!J r· i f'. a:-.: . • ...•••.••••
T:llllfllf'.-..: dl' madPirn 1111 dl'
1

1'f'J'f'fl

,

•

Ta}lf'\:ar·i:1.''

I

,

,

,

,

,

rar·l ig(l;o;

,

,

,

,

,

,

li
;,
r,

,

rll'\

'l'apr•t f':-: . . .............. .
Tapio1'a ................ .
Tnpirlf'a
'l':liJII:tl'a

"~1)or•tadn

Tarrafa~ . . ............. .
l'al'fanrga (casco rir\·
Tal'f.aruga viva .......... .
Tartarlr.tm r•m ohr~l. ...... .
Tay111la . . . . . . . • . .
1'ea1·rs . . ............... .
Trr.itlos nfío df'nnm i na rios ..
Tnciclos rlf' jn-1 a ......... .
Tr'l'idoí) dr r•.o,·rla nfín drnnminnda ............ .
•rnr.idns rlp algodfío fTÚ . . • .
'!'Peidos nv'l flllirns ....... .
'!'P!'ido;;; df' palh:l n:í11 rlrmn-

rninndns

l.'td:ls

1111

.

Tr•lr•pl!rllll':;
Te!P:-:r~opj,,-..:

·1 fi. I;·

~uha,r;fi.o

(i

..."
,,,,

'

'I
ti

Fi. Hi
J,j
(i

!I
(i

10
li
~)'

(i

ml'l:tllil'.rl.:-;

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

Telas dP t'illlianllw ...... .
TP!trn~ dl' han11 ......... .

S11jnilo.c: n r.nbuçfio
ALr~
ríOO
kilos
tarjfa 1G, rnais
de GHO Jdlos tarifa 17, o pesG

se r :í.
contado
pOI' dezena

. ......... .

fl'f'Írlrl.~

n

,!(j

larprar:l.'"'.'-'1,1 .....

t'

~lljf'itns

\

tn.

;,
li
I 'i

:\Ir'• HOO J\ilo~ tnrHa

u:;, mai~ dr
~iln.c.;
f.nrifa

,,I' la

cpwl

ROO
17,

será

,,
pPsn
r.onfarlll
qwr
t.n.nrlnda on
meia
tmwladn. Artif!t ~~ li li ~~ G7
Tr,lhas dl'

:lShrsln ....... .
Trlhns dP yirlrn ou df' Jnnr~a
T(~J:has de~ zinrn .......... .
TenrlPI'S dPs::n·mndos

prr1.nncP!': .•.•.........•

1.•
,)

P

Tenders rebocados ...... .

H.

Vide art. 93.
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F.:-per.irs

Terra vodrr

I' li

Tarifas

nno

dPilOlll i-

na{}a ............ , .. .

lG. ti

AI(• ROO ]\i lo:-; In rifa

1(i, ma i-: dP HOO
taril'a 17.
qual Sf'fÚ o
prso eon f. a do por

kÍ)t)S
lH~la

tonelada

011

Low~lada.

meia
Arl;.;.

fiti, ô7.
TlH'rmnmel.ro~

. . . . ...... .
Tijolos de alvenaria ...... .

l(;,

Tijolos de arrm· .......... .
Tijolos dr marnwrf'. on df'
louça .............. .
Tijolos refrrwtarios ....... .
]:~nmrys ................ .
/,!nas ................... .
I mtnras . . . . .......•....
Tintas de escrfWfW, ele im, . p_rimir ou pintar ..... .

:-;
1i

16, mais de HOO
kilos la rira 17.
!)ela qual Sl'l'IÍ O
pnso •·onf arJo por
tnnr.lana 011 meia
tonelada. J\ l'l.s.
66. 67.

(j

1a

16
2~

'1:1

~n.ieita~

a rnbação.

Sn.inito~

a r.ubnção.;

'!\rfigo~

Ri, 82, 83.

(i

,.

()

rml.f!lfO!' • • . • • • • • • . . . • • . .

Tipitis ................. .
'I' i r as bordada~ .......... .
Ti f nlos de valor .......... .
Tonhas dn rera ....•.......
'l'oehriros .............. .
Toldos desarmados ....... .
Tomates rm eonsrrva ..... .
Tomaf.ps f'reseos ......... .
TnnPi.-. vnsios. (](• lllfHIPir·a
on dr f0rrn .......... .
TtmPic; va.c;ins. tlf. marlPira
nn rk fcrrn r:m l'f'l or·nr•

..\I t'• Hno kilo::.; f.arifa

_)

1:l
6

%
()
{}
(}

7

1') l!l. ·l!i
I 't

Su.it'ifos n rnhfldín.;

I (i, li

:\f {• ;)O() kilns la rifa

ma i~ i lf~ !lO O
kilns l.<nil'a r i .
(1. p0;;;n Sl'l':Í ron1{),

l:1dn ptll' dt'ZI'IIil.

TorranorPs d0 rn ft~ ......••
Toneinlto ................ .
Tmr ros (gndn)

(i

l•.i
.

.......... .

1't·ansparr·nl.es parn janellac;
Trapos e apara-; ílP paJwl ..

·1 ü.

)

f'nrnmnwndn
In ri f'a ., f' !c •
Vidl' hoi::; .
l:ilJ1lll

..

\i •" 800 kilns t.arifa
tü, mais de 801)
kilns tarifa 17,

pela qual será o
pego eontado por.
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OhscrvaçáD~

T:uifa.s

F,sprr ir-;

tonelada on mem
fonnladn. A ris.
tiô, G7.
·~l'::lS(f'S
Tr·n:-:1(·~

YidP mohilia.
VidP mohilia.

1!1• lt1XIl., • • . • • • . . .
or·din:tr·itl~ ....... .

ti

'I" r·nv:·.~·"''' I'O~:
Tr·nu1 dP

...••••••••..
<~ozinlta ......... .

'l'I'PlllOÇOS . • . . . . . . . . . . . . . .
'l'l'PillJli'S . . . . . . . . , . . . . . . .
'J"l·(~ll:\S

.

.

(i
1íi

'l'rig'' .................. .
Trilhos dn frnn !'nl g0rnl..
'l'r·illlos dn ft>I'I'O pura estrada {]f' eonec.ssii.n federal.
Psfadnnl nu mnnieiral.

11t

(·•

I;;,

I()
li)

Trollys . . . . ............. .

21

'.l'11l•os de har·r·,,, .......... .

!li. 17

Tnhos rlp borrnc1la ........ .
1uhos de dmenfo armado ..
Tubos de ferro fundido para
cneannmenfo.-.: . . . . . . . .
'J'nhos de ferro para caldeira . . ........... .
Tubos de louça ........... .
Tubos de metal para diver-

A f/• 800 kilos f:1rifa
lü, mais dl' HOO
kilos tat•ifa 1 'i.
o peso s~rá COllfado }JOl' tmwlada op meia to11elada.

i)

1'c
I

't

4
(i

sos fins ............. .

Tnbns de vidro ........... .
'I'umnlns armados ........ .
Tnmulos desarmndnR ..... .
'1 1 nrhinas . . . . . . . . . . . . . . . .
'.1'11rf'a .................. .

a r-rlha•.::itl.

í'
,)

•..• , •••.•.....

lavnnra orr a~Ticulf11r:t.
'T'I'ipas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~tt.ki1o~

'i
1~l

ô
;,
!)
()

.,
11'

'·

Ii

l\ I t~

soo

kilos tarifa

., f), m:-tis

;i~

p,no

\ilnR tarifa ·J7.
pPla qual st•r:i o
peso contado por·
tonelada ou meia
tonelada. Art.s.
í)ô,

Tympanos . . . . . . . . . . . . . .
•rypo~:
. . ............. .
imprc~tavPis

6
6
13

Lfn~nent.os . . .......... .
l:ntws de animaPs ....... .

1 ()

Typos

vPlhos

67.

6

Vidn arts. 66 c Gí.
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Especics

Tarifas

de mannorc ou tle
madeira . . ........ .
Crucú . . . . . . . . . . . . . . . . .
L! Ieu~ilioR domc:;ticos .... .
Uvas frescas importadas .. .
Llvas frescas exportadas ... .
Uvas scccas . . .......... .

Ubsorva1;õos

[ .-l'IWS

5

Sujei Las á. cubacú:1.

t)

12, 13 o 16
J:2,15o17
7

v
VaLt~as

. .

:2G
('I

VahH'!':::
v·ara~
\'al':íe~

/0

.

lü

. ............. .
•••••..•

'1:3

Varandas de fet'l'l) ou outro nwtal ........... .
\·a~ilhamt~ não especificado.
Va:::illwme em ll:ctnrnu ...

7
Jl
J(j e 17

l)UL'U CUl'l'O:-i

Vide boi:->.
Vide arts.

Sujeitas á cubaçã::J.

Sujuitm; á euba.cib.

Até 500 kilos, Lal'ifa
J G, mais de 500
kilos, tarifa '1'7,
(I

peso

contado
zcna.
(!C calwllu 11t1 dr~
crina
Va:::süm·as de cabcllu uu drl
cri na, fabricadas no Estado. . . . .......... .
\'aSS(IUl'aS
de
pulha UU
piassava . . ........ .
Va~;·-ouras
de
palha uu
piassava, fabricadas 110

81, 8:?

e 83.

JlOl'

SCI'á

de-·

\' :U:iSOU l'US

E~lad11
\'i~IJ.ieulus

.

.

li

Sujeitas :i cnbar:fl.o.

\.}

Sujeitas á cubaçãn.

7

Sujeitas ú eubaç::l<J.

Ru.icitas á

. ........ .

.

.1••

\' (·hiculos desat'ttmdu..; ••.•
\'elas du côrn ou de e.-;verllHtePte .
\'!'!as
de
comt)()Sit;ão dr~
t'at·naúba nu s1~ho ... .
~v·r-tuei'p.odrs

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

\'l'll!'ZÍallaH

.

"\'t•nlarola:-;

d•'

.

l.)

pecic.
Su.i cilos ú

e~

euha1~~io.

li

Sujeitos :í cnha~,;ün.
Sujeitas á cubarãn.
Sujeitas ú t·uhL\I;fio.

......... .

lll'lll\a..;,

~~uba1~fw.

\'ido rcspce(.iva

.......... .

ele.

Yr•n! iladon·~ .

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

\1·r·df'fn .
Verdura~~

•

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

!í

I.:?, I:)

~~

Iü

1 >e Praia l•'ul'lllqsa
par·a l\lc~rit.v n
VÍCC-Vt'l'S<l,

vide

tabclla especial.
Vermelhão . . . . . . . . . . . . .

Vermouth

1••

••••••••••••••

5
5
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Especies

Ob~ervaçõeE:

Tar·ifas
(;

,Vernizes . .
iVideiras • .

Hi

t'

f'i'

All~

500 kilos. tarifa
16. mais ([,~ f>OlJ
kiios, Lul'ifa Ji.
,,
peso
será
eontado IHJL' dn-·
zena. ::;ujeil o~ á
cuba~,;ão.

Vidrat;as ( (lll vidros para) ..
Vidro nnr pf) . . . . . . . . . . • . .
Vidro~ . . .............. .
Vimes estr·angeil·n~ . . ... .
Vimes 11:u-inrtacs ......... .
.V i11a:~r·•~ . . ............. .
Vhrh•> de eaur~a 11:u~i(lnal. ..
Vinho rill caixa .· ........ .
,\linlro em pipa~, quinto~,
ele. . . . ........... .
\ inlw

t~

~uj e i tos

á eul.Jacüo.

J()

JO
·1:;
~)

n
r,

li

fruda nw:ioual ..
VinJJn l'uef it•i~t . . ......•..

!)

.Vitellas . . .............. .

~G

d1!

5
r;

,Vitrinlo . . ............. .

Vide bois.

w
;\Vagücs desarnJadlls

l~ ]H'L'~

trnees .............. .
~Vagão rebueadu .......... .

I

'Vater-eloseb . . ......... .

11
5

\Vhisliy .

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

Vide art. 99.

X

Xaropes ,
Xn.rques

6
I :J

z
Zabn11rbas .
Zarcã•· .
Zinco t'lll drapas •n! linguados . . . . . . . . . . . . . . . .
Zinco Pnt nhra .......... .
Zinco

t'.lll

llt'ÍI'a

ft'•l:t
•

''li
.

G Sujei las

á cubação.

(j

t'alllu. . . . . ..

:t.ineo Yellro . . .......... .
1lirceloria Ht•r·al do J~xpt•di<•rtlt•, t'llt :!.I de• Hgnsto de 1922.
. . Uw>luvu ..1. da Silvci1'a, direetor seral.

287

ACTOS DO POOER EXECUTIVO·

'L\RIFAS ESPECIAE~ 1'111)\ lt5UIU \~, CUM.:\IU:'\::::i ..\. 'l'OD.\S AS LINHAS,
A QUE HE HEL•'EllE o DEl:IIETtt N. J:),(j~J, Jm :21 llE NiU:JTO DE
lV~:!.

Tarifa::A

Adubos clJitiiÍl'U'i i:liL·oduzhlu.-; ou distribuídos
pelo J~slado . . . . . . . ..
Aguardente . . ....... .

(~ L'ttl.ll i to.
Exportada pam o lliu, Nitheroy ou Victoria, Jretc Btaxi-

mo tiO$ por tonrlada.
:\gua:-; ntiJJt'l'<u•o..; natut·auH
du paiz, dt~ l'ontm; sm:vidas pelas JüdHlS da

J.J, H. ·' •.. , ............ "1G

1•::-.-po.rLadas ]Jara o llío e o l't~
SfH'l'tivo yasi!kt!lle em t·e1 orno pagar:í
il"
~t·gu i t!l.es
I axas !JiH' tmwb:!a:

De volb Gruade.....
Dn Leupoldina . . . . .
,\!eool . . . . . . . . . . . . ..

>\ lgudão

em l'atu:.t

'.Alho .•

•

Animaes prqiiPIIO".

'12

1G$0P'I
~1$000

De Carangola . .. . . . . :!8$li00
Exvortarln ou Pnl.rP Psl.açõc~.
frflt,t~ 111aximo 711~ por touclada.
L>l~spaehado do lho e Victoria
para as fahriens de teeidos,
tarifa 13.
t~:xport.ado ou entr·t·
usLat;ões,
tarifa :1 G.

~oltos,

)Hil'
C'll)JI'I,~ét P lJfiP kilulllCLl'U ( l'Ol!lll t:a~·~_ra) ..

:\ti~ '_>UO kilontel.ro;:, 1 O r,·~is .·
Dr• :!OI a :300 !; i!omelrPs ui! o

rr'•is.
f)p ~lO I

L' li I dL'.all! t', ~L' I r· t'l··is.
() rrdc lllél.Xirno dt• Jeitões de
forno será de l$ por r,n hi'Ça,

s'~ndo

o nc.:;o 1naximu do
t•ada JpjfJín,' 10 kilo'-'.

:\nímat~~.

boi~;.

]l·':tl'l'L'O~,

pfe .. por (':llt~'t.~a n por
J\ilonwlt·o . . . . . . . . . . .

J\nimaeo;;, porcos ccvadod,
por ealJI'ea ,. por· kilontdro . ~ •..........•
~\.pl>arcllws de l•·D~,~a

naria e

pertence~

ol'di.....

\fi·, ·!Oil kíltllllf'lt'tlS. :!11 l't;is.
I),~

:201 r•tn duanl.t'. 1;,

Prndttdo de fahriea

t·i·i~ ..

da

;~;ona

da L. R., r.J.:x:portados, tar,i!'··;
13.,
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Bspecies

rrarifas

Arreios •..•:.·i~· __ •..•••.... ·~d
~\rligos

Observações
Prouucto de fabrica da zona
da. L. n., e-xportados, tarifa 11.
Pt·oducto de fabrica da zona
da L., R., exportados, tari l'a 16.

de salcltie!mria ..
H

Pruducto de fabrica da zona
da J,. lt., exportada, tarifa 13.
Ut\ Praia Formosa ou Nithet·o~-, para Friburgo ou Petropolis, 6$500 cada uma.

Haulta de porco
Bicyclettcs

u

Pr·odLu·.los de fabrica da zona
da L. H.. exportadas, tarifa 11.
Cães Lie ca~·.a uãu engradados .
. ........ .
Cobolas t\ cebtJlinha.s .. · -.

24

:F~ttl quatqw~e trem.
1':\'port:v.las ou entre estações,

!arifa I G.

Cêra em obras nfi.o .iell\>HlinS~das ......... ·.. ,. -.. -.,
t:•~ramieos não ~~~~nomina-

<~nh·e estações,
tarifa 8 .
. Pt·odtwtos de fabrica da zona
da L. R., expnrtados, tarifa 8.
P t·odur.to Llc fabrica da zona
da L. R., exportados, tarifa 16.

· E\porLada on

dos . . . . .. , •.•..•••

Carne fumada

r)U

~algada

t;aixas para ovo", "Modelo
S:í" .
. . - ......... .
Cerveja . . . . ......• ·-·

I :hnrps

. .

18

ProdneLo de fabrica da zona
da L. R., exportada, tarifa
1O. J)p,spaclmria por fabrica
dr~ Potro:lolis
para Praia
Formosa, cargas. tarifa 13.
l )o Pctropolis para Praia ForJ
mosa, como cncommendas,
tarifa fi

Cnmpanh i as
thcntrnc~ . .

(i*OOO por kilometro

r por
trem especial, com as srg-U intes composi•;ões:
Companhias equestrcs:
lTm ~~tuTn de passageiro, rlous
('.at·ros abertos. quatro fcnh~l.flns on trcs fechados c
nm df~ animacs.
Companhias theatraes:
DtHIS c~rros -de passageiros e
tres vagões fechados ..

ACTOS DÕ PODElt EXEC:U'l'IYO

Especícs
Couros curLid~s :•:

Tarifil:'
r.-::.;:Q.•n••l

.-.

UlJsen·açües

Produl'-1 u de fal.Jrira da zuua
da L. lt., cx~wrlauus, ta ..
rifa

Couro:; l:leccus ,., ,... ;., ,-: ~: Cuuru::; tralmllladus uu on\·eruizutlo::i r., .•! ,•.• -. ·r•.·..-•

t).

BxJJorlallos ou enlre
tarifa ~.

e:stacõcs~.

l'ruduclo de fui.Jt·iea úa zuna;
da L. H., exportado~, taJtiJa

S.

Product.o de Jaul'ica úa zouà
da L. H., e:qJOrtados, tal'!-·
fa 1~.
]/

.-... ' ···=

Ferradura:?

~. ~,

-

l•'jJ11·as ~~~~ pilf'Íl'~ r!X]JUl'la.das ou t'lllre estaetieg,.
Foi h as e bagaço de> -pitei-

14

ra (vcl'dcs) . . . . • . . • .

1.7

Flores uaturac-:; • • •.·~·~·,··

l'rudlll'to de fai.Jriea tla zunà
da L.. ll_., cxporlauos, 1ª1:t"!'
fa 1 i.

Cuuw ~~uconuuewlílz tal'if~

FrucLas conJcilat.las (doec) •. r., r·~ ~-· •• ·;';?' • ••• ·:··

1w

Produel o de fabrica da wn:i
da L. n. exporta lia~, larifa

•j

I

13.,

h·uel a~ :seceas ou de eonscrva .•, :., ,., .• - ......... .

Produefo de l'ab!'ica da zona
da L. fi., expo-r:tadlS, tarifa

13.

Fumo em folha. rôlo ou
· ...•.•. ,

ExporLarlo uu Pntrc estações,:

Fumo p icudo uu acsfiado

Producto de fahrica da zonà
da L. R., exportado, ta~i
fa 8.

l'Hl

corda .

laJ•ifa 10.

Produclo de l'ahdca. na 1.011à
da L. H., cxpurtada, tari-.
fa !:J.
Uelo (e o respeetívo vasilhamP. em returno)-········
UuialJuda • ,., .• •r•.;•M•;•:•s•i•T•1

iG J'~lll q11alqucr trem.
11J'Orlllrl.o dt~ fahriPa da zonà
da L. H., cxpí:rlada, tarifa 13.

R

lhl'lalil:as em couservàs..
LC'i~ de 1!J22- Voi. IH

!--

ProdueLo dn faiii'ÍI':l da zon!i
da L. n., O~T 1: (a'
tarifa
13.,

.,.Especies

Tarifas

Observações

L

Laurilhos de cimcnlu ...

l'roduetu úe fal)l'ilia da zoua
da L. ll., oxprH'lados, tarifa 16.
l'I'Odndn de fabt·ica <la zona

Laranjíuhus

da

I,.

e~:pnr!auas,

I:.. ,

ta-

nia K.
Legume-s em

J•rodiJt~l.u

du fabl'Ica da zona
da L. lt., exportados, tal'ifa I :1.

cons(~rva ...

Lcgullles seceos . . . . . ..

-

l'rodtll'·I.O

dt!

fabrica da zona

da

L. IL, exportados,
l'ifa 16.

ta-

Leite fresco (e o -respectivo vasilhame em retorno) . . . . ...... .
Licores . . . . . . . . . . . . .

16

l·~n'

q1Jalqucr tl'em.

Produdo de fabrica da zona
da L. ll., exv·>rtados, tarifa H.

em

Linguas

c;·nserva
I'I'Othl('lu J.c fabrica da zona

(lata)

ela L. H., expol'tadas, tarifa
1:1.

Linguas sc·ec<.t:-1

das .

salga. ........ .
.rtt

de fabrica da zona
da I,. 11., cxpo:tadas, tarifa

l't'OUIH:Io

l!i.
I'I'Odllclo de

Louça de barro do paiz ..

da L.
fa 1 :1.

l'ahl'iea da zona
H.. e:-.:portada, tari-

l'abrica da zona
lt .. e:-.:pol'tada, tari-

llJ·odul'ln d1~

Louça de porcellana . . .

da L.
fa 8.

M

Madeira serrada

Ex:pol'fada 011 enL·c estações
mn lotac,;ão de vagão gosarão
da taxa maxima de ~0$ pol'
lunt~lada.

Marmnre em
serrado

br.!to

ou

1\Iateria prima

para

fa-

brica dn phogp!Joro! ...

E:;pill'L:Hio 1111
I :tJ'i f:> I (j,

9

en! J'e estações,

por materia
pl'ima: estanl'.o. terre senna. r.olla. ~nma arabica,
olrJo g-rosso. dorato de potassin, hicihrowato, verme-

CunJpr·uliCndP-sc

lhfio.

phosphorn amargo e

parafina.

Tarifas
1\ltd de tanque ..

~l11tlw~

De Paraizo para a Distillaria
Thomaz Coelho, transportado em vagão tauque, ti $000
por tonelada ..
De Praia Formosa para Poll'opolis, 10$, ,·.nda uma.

elos . . ........ ·:

!\ltrd<nH.:a

(l:11t

turwladas)

Observaçôcs

vag'iu de l!J

. .

...•.•..

I 'o Hiu/Friuurgo e
,-,cc-versa . . ~·.
I
Nitl•eroy/Fribn:--

'e

go e vice-versa .
lJo Hio/PetropoUs e
vice-versa . . .. .. .

J~U$000

::.100$000

250$000

o
Oleos

•

•

le:e . . .

Oleos para

Produclo de fabrica da zona
da L. n.' exp•H'Lados, tarifa 13.

••"' • • • e;e·• •

luhrifi~~lo..

t3

p

Peitoraes de conrofl
Perfumarias

Phospnoros . . . ·-· ....

PnntoR rlc Paris . . . . . ..
Pregos cfn rerrr.1
fJUOlqucr metal

ou

de

Despachado por fabrica de
Gascatinha p!lt':t P mia Formosa, tarifa 13.
Producto de fahrir,a da zona
da L. R., exl•OI'tarlos, tarifa 11.
Producto de fahriea ua zona
da,.1L. R., exportados, tarifa 11.
Producto de fahrica da zona
da L. H., entr·,J flStações, tarifa 7. exportnrl.)s para o
Hio. tarifa 9. De Rio Bonitó para 1\lacahó, 57$600
por tonelada, n:l!'U Campos,
7'2$000.
~
Producto de fabr·ifm da zona
da L. R., c" r,ortadas, tarifa 8.
Producto de raht·it·a da zona
da L. R., wq10rtados, tari ..
fa 8.

s
Snbfio . .

Prodncto de fab1·iml da zona
da L. R., ex11ortado, tarifa f3.
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~\CTOS

Espccics

DO POOER EXECUTIVO

Para raurica d(~ sabão, tal'if~
I :J .,
Produ ri() \.k l'ah!'ÍPa
zona
da L. It., (>,.:\portada~. turi--

bellu ,..
l::)ula~

Obscrv ações

Tarifas

ua

.

l'a S.

llít·ceiLH'ía t:nal de E\pt.,di··nl.e, '!l du ugostn de HJ22.,Uttsluuo Ll. fht Silveira, dircelut· geral.

'tABELLAS ESPECIAES, A QUE SE REFERE O DECRETO N, 15.621, DE 21
/\GOSTO DE 1922

Trcclw clllrc Uocc.a du Mallu c 1'. de Oliveira
Para cobrança das passagens c dos fretes de bagagens dos
passageiros procedentes de ou destinados a Nitltcroy contar-sc-ha
18 kilomctros em vez de 35 para a distancia entre Bocca do Matto
c Theodoro de Oliveira, contando-se cgualmcntc 18 kilometros
para o calculo dos fretes de mercadorias importadas de Praia Formosa ou Nicthcroy.

Preços elas passagclZs simples e de ida e volta cutre Praia Formosa
e Petropolis c Alto da Serra
L. R.

Imposto

Total

1"· classe simples..................

~~~500

$700

2L

classe simples..................

3$000
4$000

$600

1" ida e volta (prazo dous dias)....
1" ida e volta (prazo quatro dias)...

5$000

4$2@0
3$600
4$800

2 ida e volta (prazo de quatro dias).
11

6~000

$800
1$000
1$200

Assignaturas communs, um mez ...............•........
Assignaturas communs, 12 mezes ...................... .
Assignaturas para estudante, um mez ..........•....•..

6$000

7$200
84$000
784$000
58$300

Preços de passageTZs entre Praia Formosa c as estações abaixo
Mauá -· t·~ classe simples ........•
Mauá- 2L classe simples ........•
Mauá - 1" classe ida c volta (prazo
15 dias) .........••............
Mauã - tiL classe ida e volta (prazo
dous dias) ...............•....
M. da Serra - {-L classe simples ...
M. da Serra- 2' classe simples ...
M. da Serra- l"· classe ida c volla
(prazo 15 dias) ................
M. da Serra- ll' classe ida c volta
(prazo de dous dias) ••.•...•..•

L. R.

Imposto

To ta

3$500
2$300

$700
$500

4$200
2$800

5$300

1$100

6$400

4~800

3$500
2$800

1$000
$700
$500

5$800
4$200
3MOO

5$300

1$100

6$400

4$800

1$000

5$800

Preços de passagens - Linha Campista
São cobrados os preços da tabella abaixo, addicionando-se o imposto de transito
Colomins
Cambahyba
Martins Lage
Campos
1'' classe 2~ classe 1e1. classe 2a. classe 1a classe 2 classe 1" classe 2 classe
Campos
$700
1$300
1$300
$400
$800
2$200
Martins Lage .................•...•
1$500
5400
$900
$400
$700
$600
Cambahyba .•.••••..••..•...•.....•
$600
$400
$900
1$300
$500
$800
Colomins .•...•.•...........•..•..•
$500
15500
2:$200
$900
1$300
$900
Floresta .........
l$100
$300
$200
1$800
1:$000
~500
$600
$900
Barcellos ...
2$400
1$000
$900
$500
1$500
$900
1$400
1$600
3$000
2$200
4$500
2$700
S. João da Barra .................••
2$200
3$700
U800
3$600
Atafona ...
3$300
2$000
4$800
2$900
4$000
2~400
3$900
2$300
Estações

1

t

o o •• o o o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-

-

-

o o o • • • • o •• o o o o • • • • •

o o • • o. o • • o. o o • • o . o . o • • • •

o o ••• o o ••••••••••••••••••

>

ê"':l

-3

::>

:a:
'::1
:>i
"j

::>
'::1

:"::

:;:s

t"1

:.-1
t':l

:'"2
,.....

Floresta
S. João da Barra
Barcellos
1" classe 2' classe 1' classe 2\ classe 1" classe 2 classe
Can1pos .......... , ...••.........
2$200
1$000
$600
3$100
1$000
13600
Martins Lage ........ , . , .. , .. , .....•
1$800
~300
3$000
$200
:'900
$500
Cambahyba ....•............•.....•
2:;200
$900
$500
3$600
$900
1S500
Colomins ...•....•......••.•.......•
2$700
. 1$100
4$500
1$800
25400
1$400
Floresta ................... , , ......
1:$600
2$700
~600
~400
1$300
2$100
~aJcellos ..•..........•.•••. , ..•.•.
:5600
$400
•
2$700
1:$600
2$100
1$300
At• foão da Barra .•••••• ' .•• ' .•.•••
a ona., ...... ,., ... ,,,, .• ,, ..•..•
$200
3$000
1$800
1$400
$300
2$400
t

o o.

1~·

Atafona
classe 2'· classe
2$400
·liOOO
2$000
3$300
3$900
2$300
2$900
-U800
t$800
3$000
2$400
1$400
' $300
$200

j
..-:
::>:

tv

<.0

w

Pr~ços

de

passag~ns

~

- Linha S. SebastúJo

São cobrados os preços da tabella abaixo, addicionando-se o imposto de transito
Estações

Campos
t• classe 2'!. classe

Can1pos ..........••.•••..••.•••..••
.\ venida ..•••••..••••••.•.•.•••••••
D. Anna .........................••

Goytacazes •........................
Tahv ......................•.....•.•
:\lineiros .......................... .
S. Braga .......................... .

$300
$500
$600
$700
1$000

tSOOO

$200
$400

$400

$500
$600
$600

3300

D. Anna
Goytacazes
1' classe 2~ classe l" classe 2' classe
f200
$500
$400
5600
$400

$500

~400

Avenida
1" classe 2' classe

$600

5700

1$000
15000

~400

$500

sooo
S600

$500
~

$500
5600

.5700

$400

$600
$400

$300
$300
$400
$500

s400
,i;500
:;600

uoo

>

::'1

~

$D>

:>
rn

$400

'"j

- $30()
$400

o'='
:>

o

::"!
;::1

~

t'j

::'1

~
~

Campos ...........•...•••••••.•...•••••.•....•.......•.
..\ venida .........•.•••.••••••....•••.••..•.•.......•....
D. Anna .............................................. .
Goytacazes ...........••.•....••.•.••.....•............
T~hY.· ..............................••...•.............
Mtnetros ...............•..•.....•.•••..•...............
S. Braga ...............•............•••................

Mineiros
S. Braga
Tahy
1" classe za classe 1'!. classe 2a classe 1" classe 2'' classe
1$000
1$000
$500
S700
$600
$600
1$000
uooo
:$700
$500
$600
$600
$700
5600
5300
$500
$400
$500
5500
$400
~300
:5600
$400
$400
,s400
.S400
$300
$300
S400
$400
5300
$300
s300
i400
$300
$400

<
o
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
TARIFA

ESPECIAL

DE BAOAOENS E ENCOMMENDAS SEBASTIAO

UNIIA SÃO

Em qualquer distancia:
Por volume até 30 kilos, 400 réis.
Por volume de 31 a 60 kilos, G!:JO réis.
Os volumes de mais de Gu kilos ficam sujeitos as taxas da
tarifa geral com excepção do leite, frnctas, ovos, aves c de mas
gcneros frescos que, pesando mais de 60 kilos até 90, gosam da
taxn de 900 réis por volume.

'L\It!F:\ ERPF.ClAL DE LJWf'E I~ f.ii~LO

DA

HS'l':\Ç,\.0 DE RANTA

fll'l'A

I'An.\ AS EfiT,\I.~flES ,\IL\1:'\0 1<: \'tt:t·~-\'EitS,\
Estaçõr~

POt'

f.nnrl.

ObSCI'\'UÇÕCR

Cnpita1.

ERta tarifa ,; applieada nos dcspaehos effectuados
nns trens mi~t.os
I'

c:xpr8HSOH.

17$300
7$900 Taxa minlma
réis.

Nictheroy •
Friburgo.

Conselheiro Paulino .

. ....

500

7$200
nefornn~

ftio nrnnclr. . . . ....••...

Bom

J~rdim

~500

•

Cordeiro.

. . . ..........•

. . . . , ....... .

(-.JUVJUO • • • • • • • • • • • • • • • ••

Boa Sorte . . . . . . . . . . . . . .
I..aranjejra~. . . . ........ .
natataJ. . . . . ........•...
Jf.aocara. . . . .......... .
J>nPtPlla. • • • •••••••.•.••
Dn~ r~hnvrs

Capital. • •

volumrs de retorno serão t.ambem despachados p0r esla tarifa e em Qualquer trem.

FrPte minimo
réis

l\fonnerat.. .

f~an~~gallo.

OR

2$900
2$600
2$GOO
2.$600

2$600
3$400
4$200
F,lj!nOO

do I.onlr':l ('
25$700

500

Pire~

~N'icthermr

para
~

... ,.

20$700
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MTI'OS no POOEn 'EXTtCtTTlVO

TAniF:\ ESPECIAL DE LEITE E GELO

n:\

ERTAÇ.\.0 DE MACUCO l"ARA i\S

F.STA(:ÕER ABAIXO E \'lCE-Vl<:fiR~\

Por to-

Ohsrrvn~õrs

nrlnda
Cãpital . .
N itiH'l'OY

..........

23$100
18$900
Fríhurgo ,....... ..
fl$20U
Conselheiro Pan!ino .
7$400
llio Grande . . . . . . .
ü$500
Bom .Jardim .•. . ..••
4$900
.1\fonnerat. ,.. • .... , ..
3$500
4~ordcirn .,, • ,•.....•
2$600
.Cantagallo ,,, ,. . .-.~ .• ; 3$000
Oavião . . • . . . . . . ·.
3$300
Hanf a Rit.a . .. .... .
5$200
Htm Sorte . . ...... .
6$500

. ....... .
•,

Larnnjniras . . •...

8$200

Rafaf.al .•••.....•

!l$000

ltancara . . . . . . . . •
.Jlorl ell:l • .., •......
De Campo~ p!lra:
Capital .. " .....•
~it,heroy .•.•. , .•••

10$000

'E~ f a tarifa ,~e applicarft nfí.o
s(, no~ 4lf'spachos effectnado~
nos Irem; mixto~, como t.am-

lwm

o

JJOR

IJ'('ns expressos.

freio minimo do uma cxJlPd i Pito (- de 500 réis.
O· vasilhame em retorno
~erá f ambem despachado pelas
taxas desta tarifa, quer nos
Ll'ons mixtos, qner nos trens
cxpt'Psso~. P o. !ret: minimo
dP ttllHt f'Xpr.du:ao e de 500
r•~is, quando o . re~ulta,do do
ealruln nfio a f tmgn~ aquello
minimo.

11$:100

26$000
21$000

'1'·\nfl':':\· P.RPF.f:L\r.; OE LEI'I'R E OF.Lo 0.\ F.~T.\(!.~n nF, f:.\nAPER(rR 'fiAR-\
!\~ EHTAÇfígH .\11.•\140 1·: \'11:1~-nm~·\

Por f.oIH~Iada

Capital ,,. ,., .......•
Nit.twroy . . . . . . . . .
l\Iacah~ .
• ......•
Campo:-; • ,•••....••

23$800

.E.;;f.a tarifa so applicará não

19$300 s6 nos despachos effcct.uados
3$300 noR rrrns mixtos, como fam7$7on h•'m nos f Pens expressos.,

O fJ'Pf.n mínimo ffo nmn expr'rl i•"·ão (- de 500 réis.

O

vasilhame

em

retorno

~rr:í. f:nnbr.m dn.~r>aehado Pflla~
f axaR dost.a tarifa, quflr nos
I rt•ns mixf.os. qurr nos trens
nXJWt'ssos, P n frrte mínimo
dP llma PXpNlir,ii.o (~ de 500

r· r\ i~. quando n !'esu Itado do
ralcnlo 11fío attingi:r,: áquelltl
minimo.,

M:!TOR

no
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PODER E'XRClJTIVO

TARIFA ESPECIAL (CAFÉ EM COCO) RAMAL FERREO DR CANTAOALLO
De

Cordeiro

Cantagall o ••••••••••••••••••
Gavião ••••..•••.•••••.••.•••
Santa Rita •••...•••..••••..•
Bôa Sorte ••••••..•..•••..•••
Laranjeiras ••.•••••••.•..•••
Batatal .••••..•••.•••••••••.•
ltaocára •••.•.••.•..•......••
Portella ••••••••••••••••••.••

4$400
4$400
5$600
5$600
5$600
5$600
5$600
5$600

Para
Cantagallo

Bom
jardim

4$400
4$400
5$600
5$600
5$600
5$600
5$600

9$300
9$300
10$400
10$400
10$400
10$400
10$400
10$400

C. Paulino

Rio
Grande

Café em coco
Estações

F ri burgo

Friburgo .•••.............•••
C. Paulino .••••....••.......
Rio Grande •...•••••••••••••
Bom jardim ••.••••••••••••••
Monnerat .••....••••.....•.•
Cordeiro ••...........•.•...•
Macuco ....................•

4$400
4$400
6$200
8$900
11$100
15$500

4$400
4$900
7$500
9$800
14$000

Monncrat

Cordeiro

Estações

Bom
jardim

Friburgo ••••••••.••••
C. Paulino ...........
Rio Grande ..........
Bom jardim ..........
Monnerat .•.•....••••
Cordeiro .••..•..•...•
Macuco .••••••••..•••

6$200
4$900
4$400

4$400

8$900
7$500
5$800

4$400
5$800
8$200
12$400

11$100
9$800
8$200
4$900
4$400

4$400

4$400
4$900
9$300

4$400
4$400

Macuco
15$500
14$000
12$400
9$300

6$700
4$400

-

4$400
6$700

4$400

Portella para ltaocára 5$600.
Esta tarifa está isenta de carga e descarga,
TARIFA F.RPEC:J.I\TJ DR f!AFl~ EM Grt.:\Ó nA:R ER'l'M!ÚBR
O mo E ~l'I'HEHOY

;Egfnçõr.s

AD.\rx:n

PAR""

·Prw1 nio Prit•n Ni_lhr.roy

Po1·fn da Madumn . .-.........•.•..••..
l4. Oonçal o • • • . ..•......•.•.•.•...
Alcantnra . . . . .................... .
nnnxindibn . . . . ................. .
Ifanllry •.••..•...•...........•....

16lll20!1
·16$200'
j ü$201!
1G$200
-18$7üO

•..•...............•

2.~$300

Ran1baitiha ,. _. . ...................•
í:4nnt'Anna •.............•...••....•

29$200
33$200

Porto dni-l

Cnixn~

13$000
1:1$000
1:1$000
13$000
15$700
19$300
24$200
3H~400

AC'J'OS DO PODER EXECUTIVO

EstaçGes

Par

Rio Para Nitheroy

Cachoeiras ... ,., ., ., .................. .
Bocna do MatJ,o ... ,................. .
'Jhendol'n dt• Olivoira . . ............ .
]!'l'illllJ'g'O ,,, ,.... , • ·-· • , • • . • . . . . . . . . . • • . .

Cousnlheiro Paulino .. . ............. .
Hio Grande • ,., •.....................
Beotn .TardiJn ,., .• ,. • ................. .
l\ionnnrat . ,,, • .. . .................. .
Coràeiro ,. ... ,,, ,., ..................... .

MactJeo .. . .• ... • ................... .
ean~~galln

. . • . .................. .
Gav1ao . . ..•......................
Sant.a Rita . ,.. ,..................... .
l~ôn RoJ·te .. ,., • . ................... .
.TJaran.iPiraF: • • .•.•.•. , .............. .
13atntal •.• ,......................... .
If.noe:íra . .. ,. ,, ..................... .
Portella ..... ,.•......................
Venda dns Pedras . . .............. .
Tangn:í. ..•.........................
Hio dos IncJio~ . . .................. .
Tiic I1onito . ., . . .................. .
Cosario Ahim • • .................. .
Capivary . .. .. . ................... .
.Tuturnahyha ,. .. .. . ................ .
Poço d'A.nta ,.•......................
Jndayassú . . . .,, ............... , .. .
Rio Dourado . . . . ................ .
Iloeha JJeão • . .................... .
California ,. . .. . .................. .
Imboassicn . . • . .................. .
Macahé ........................... .
Irnhef.ihn . .. • ..................... .
Cahiunas ... . . ..................... .
Garapebús ..•......................
Conde dn A rarnama . . . . ........... .
Dôres . ,.......................... .
Guriry .. . .. . ..................... .
lJrurahy .
Campos .. , .•.......................
Santa Cruz •........................
.J •. Baptista . " .................... .
oi

. • •· . " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Itereré . . . . . .................... .

Bôa Vista ..•.•......................
E1·nesto Machado . ., . . ............. .
S. Fidelis . . . . .................. .
Grumarinl' ,... ,, .................... .
Pnreza . . . . ..................... .
Camlmcy ........................ .
'l'res J r·rnãos .. .. .. . ................. .
Yinira Hrng-n. . • • . . . . . . . . . . ...... .
Punil ... ,,, . ,........................ .
J\prriht~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38$200
40$800
48$300
'l7$200
$000
ô0$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
64$000
24$700
29$600
~H$600

34$100
40$900
~0$900

~0$900

36$800
40$400
48$300
57$200
59$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60$000
60.000
64$000
22$000
27$800
30$100
32$800
40$400
40$900
40$900
40$900

'40$900
40$900
40$900
40$900
40$900
40$900
35$000
35$000
40$600
43$900
50$400
50$400
50$40\l
50$400
50$000
48$200
48$300
48$700
49$100
49$700
50$000
53$00(\
63$000
65$000
69$000
71$000
74$0fl0

40$900
40$900
40$900
40$900
85.000
35$000
40$600
43$900
50$400
50$400
50$400
50$400
50$000
48$200
48$300
48$700
'49$100
49$700
50$000
58$000
63$000
65$000
69,000
71$000
74$000

'ili$1100

lf.ilfiOOO

~0$900

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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Par·:1

Baltllazar . . . . ................... .
Jladua ... ,., . . ....................... .
l'ar·aokena ,.. . . ................... .
Calllpello ,. . . . .................... .
1\Hracmna.
. ..................... .
l)aciencia..
Conceiçã.o. • . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Triun1pho. . . . . ................. .
J,oretti. . . . . ..................... .
l\lagdal en a. . . . .................. .
J). Anna ......................... .
Goytacar.es.
~.l'aby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J\linoiro~. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Alto da f4PlTa. . . . ................. .
•.Petropol is. . . . ................... .
o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••••

•••••••••••••••••••

Hio Para Nit.heroy

7!1$000
S0$0fl0
83$000
89$000
89$000
52$000

79!8000
80$000
831&000
89$ú00
SU$000

;)5$000
60$000

55$000
60$000
67$700
'72$000

67$700
72$000
44$200
14$200
1.1!J;200
/lt)$·/j()()

27$000
:Hl$f>OO

::r>lji500

3h$000
3G$0UO
3G$000
:~~!jiOOO

-10$000

3rJ$000
;15$000
35$000
35$000
35$000

;'f0$000
lt0$000
lt0$000!
-10$000
40$000

.'f1!\i7TIO

.'f6$700

ar)~ooo

~Areal.

o

•

•

• • • • • • • • • ·••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••

.Figunirn. . . . .................... .
_1\g·na~ Claras. . . . ................. .
8 . .To~6 dn Jtio Pr·«~l''· .............. .
A lberf.o '1\nTe~. . . . ................ .

II. Silva ...........................
l\fO'ura Brasil. . . ................... .
J•irnconla . • . • . . . . . . . . . . . . , ....... .

~32$000

:l7$91JO
10$000
10$000
40$000
40$000'

:t:!t;!lOO

Nogueira.
Ifaipava. . . . .................... .
Veclro do Hin ..................... .
•••••••••••••••••••••••

H$21;0

11$200
44$200
/d)$1.00

GasnatiiJ1Ja. . . . ................... .
o

52$00H

'r.AHTPA ESPECIAL DE SAL E CAL DE MACAJJJ~ PAHA AS E~'l'/d;i)J;:s
ADAIXO

Estações

Taxa por
tonelada

J'orl.o NnYo • . ................................ .
Sfio .Tos(~ i\ . Para hyha ......... ·............... .
1\lC'lln l~nrrefn . . ............................ .
J'aquequ«>r

•

.

•

• ........................ -... .

J3a~ellar· . . . . ...............................•
Bnrra S. Fra1wisf~o • . ....................... .
Bella .Joanna . . ............................. .
Sun1irlnnrn . . .............................. .
~-\nt.onin Carlos . . ........................... .
Volta Grande . . ............................ .
S. Sebastião . . ............................. .
J)r. A~t.olpho . . ............................. .
Pirapoting-a . . . . .......................... .
R. l,nir. . . .................................. .
,p rnv i.cfenei a . • • . ....•......................

S. l\fnrtinho .
~nnfa

Tznh,'l .

) l «'l'l'f' j (I

•

.•

,

.

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

. .............................. .
, ••• , ,

, ,

.• ,

• , • ,

•• ,

• • . . , •• , , •• , • , •

f. . .Jnnqui1n • :· ,.•.....•.........•......... ,.... ,

~2UIH100
~21 lj\3()!)

21$200
21$201)
21$700
22$100
22$500
22$800
20$900
20$300
20$800
21$200
21$700
1!)$800

1!J$f>OO
1!J$rí01l
1!J$rí00
·J!)$5110
1!1$!íll0

ACTOS DÕ VODEI\ EXECtT'riVQ
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Tãxii po~
tonelada
Cv~·11niros

.•

····· · .-.-... ~. · · · ····· .-.. -. · · ······· · · · · · •1

'rapirnssl't .• • .. • ••...••..• -.•.. ·· ............•• ·:·;
Cf'lidonio .• · • :·: •. • •t•

•• ••• ••

r.····· · · · · · · · · · · · ..

l 1ahna . • ··· •· · · · · · • ····• • • • • • • · • .,. · · · · · · · · · · · · · ·

flanco Vordo . •. . . r. . . . . . . . . . . ·:··· • . • • • • • • • • • • • • • • • •
Rilvcira Carvalho ••••.••..••.. •1• •.•••••.••• ·~· •••.
Morro .-\lto . • .........•.......••...•...... ,...... .
'l>atrocinio . • •••.•... · .• •. •·•·· • · · · • •1·1·. • • • •· ••.•••
Ivahv .. •. . :•.· ••. ·...•..•................. :...... ;
S. Paulo •... - ,.• ·• •. -.••.•••••• •:•: .........••• -•..•.

S. l\lanoel . • ...... ·•· •••.••.... ·............... .
Coc:·lho

Ba~l.os

• • ..•....• · ..•.•. ,........•......

Anlmtin P!'ado •. . ,.....••.....................

J). l~rnilia • . ·· ..... · ... · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · ·
Pnrciuncnla . . • . .... ·.·• ····. · · .. ,.................
'fornbos . • • • .....•..•.•..••..••.•.•..•.•..•.•••,
Faria J.Jemos .•..•. " · .. • • ·· • · ·. • · · · · · · · · · · · • · • · · • . •l
Santa J.Juzia . • ..•.... · •.... · ................• ,
])arada Erncstina • • ..•••...........•......••
Fcli;r,
Caparaô . .
.J ~~qn it.ih:í . .
Manllumirin1

J~spcra

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

1\lan hnassú . . . . ........................... .
J)ivisa . • . ............ ·. · · · . · · · · · · · - ....... .
Campo J-'in1po . • ..........................·. •:
Vista ~"-lcgTP
. . .....•.......................
T.eopold!na . . . . ........................... .

~\racaty

. . • . .........•..................... ·.
CatagnazrF\ • . • • .....• , •...•................

Hereno . . ,. . .......•....•...•..............•...
C.osf a SP.nna . • .......••..••..................
.Tnão Pinhr~iro . . ... ·..•.......................
;roaqnirn ViPira ••...•..•....................

caoria . .. . ..........•.•......................

.J oãn Rrzrndc • • -....•• -•••....................
1\1ir·ahy .. . . .......•.•••.......................
1}~r·.ão ~(~

Camargos . • •...•..•....•...........
Rnumbu ... . .• . .•-.•• ,••••..•.•.•...•.....• -.....•
JJ. Euzebia • ,. ,•. ·• •. ·· ••..••.•••.••.•... -••.•..•• -

Santo Ant.onio ·, .•, •... ·.••..•........••.........
s.-lhral Pinto • • • , •...••.....•..••••.•.•.•..•••.

J1}atn_~n1.c

• • ,., •...•••,•.............•....... ,·.:

l.Jgaçao • _. ,,. ..•.•..•.•.•.•••.•••..••.......... ,
R(•l'raria ... . . • •.....•.••....••• -•. -... , ........ .
Silvf'ira IJobo . • ••.•..••....•..••..........••
Canrlirlo Frrr·cira .. . ....... ,......,............ .
J•:t'iceira • .. . ..........••.•..•......-•.••........•.
Rnr,pg-o . . ..... ·..•• :• ..•........• -............. :
~. )lf'dro . • ........•.•......................

1Tr·ir.ana . . . • .......•........................

l~~IPvão Pinfo .•. ,, .•.........................
~Ja1· dt> HeRpanha •. • ... ·.....................••.
~anf.a llelena. • • .............................. .
J1icn~ ~·· :•' :• t!.:•·····~. ·:·:··:•_.,... . . ·~·. •:·-· ·> ••.• _•• _.:-t.l·. ·~···;,.. -._.~

10$500
19$500
1ü$51)()
19$500
1!l$fi01l
19$500
10$500
19$800
20$000
20$500
20$200
20$800
20$800
21$600
21$600
21$800
22$800
23$500
25$500
26$100
27$700
29$300
2ü$800
31$61Hl
27$400
19$500
19$500
19$HOO
19$600
20$200
21$100
21$600
22$00()
21$r.i00
21$80()
22$()00
23$000
20$500
20$ü00
21$300
21$700
22$100
22$50H

23$000

30$800
:10$300
30~30()

:10>$300

Li0$000

29l!V.oo
:l0$000

30$400
30$700
29$000
28$600

301

Al..:TOS lJO PODEl\ EXECUTI~O

l'a:X:a vo1~
tonel aLia

Jlt•ehodu -. •. ,., ,•.•• - •.•..•.••.•.•••••••••..••• -•• -•.••••• ,
Hc•ra Grande .•..•. ·•·· ·~·:·. ·~~·-·. ·:···_.1 • • • • • -. ·:· • • • • ·:··

2'1$800

27$600

:::;. João Nepomucenu •· ••••...•• ,...••.. -..••.....•;
~·:urtauu

·=·:· •..•....•........,
.. ... . •... -.... -...•..•.................
Fúta ,. . ......• ·t···. ·t·.·................
uc (Jampos :•· ,.,

1, • • • • •

27$000

26MOO

lupy _._
•I
Juiz du
(irauuna • • • . ••• -.- •..•..•.••. - ••...•....•......•:
J•'ilgueira~ . . •.•...•..••. ·•.......•.......... ,,
At-;ua Li111pa ..•......•.•••.••....•............ •l
t:uront~l Padteco :. • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

26$4.00
~l'1:$3UO'
:Ja$000

}/erre ira Lago • • •.....•• -.....................
Uoyan:J. ., • . ,...•......•. ·.-..... . . . . . . . . . . . . . . .

28$50U

:J I $300
:.Hl$200

29$000
~7$800:.
~ü$700

llio Novo . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
(illarany ,. • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

25$500
2-7$000
2ü$500.
21$üOO

J••,n11Ja. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • . . . . . . . . •
Jlas~a

CiJWD

• ,..

•••••. ••••••••••••••••. •. •. •••

l 'irauba . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.

'l'nPall LiLi.s • • • • .•..•.• ,• • . . • • • • . • . • • • . • • • • • • •
!. l)Jú • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • . . • • • . • • •
Carlu;-; P1~ixulu Filhfl . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Hiu Hraneo .
. . . . . . .. •. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
~- Geraldo . .. . ......•• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t\•iutbra . • • . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cajury • .. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .
·v i cosa . .
. . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teixeira:-; 1• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
\rau-Assú • • • • .• •7•'• •.•.•••••••••••••••••••.• •:
Ponte Nova ,~, ,., :•.•.. ..•..•• ..• • • . . . . . . . . • . . . . . . . . .
lhtntl•~ii·as
J :if Hl'll na

2:3$500

2:3$300
2:~~;700

2/t$300

2,~$HOO.

26$000
26$500

27$000
27$700
28$70n
2n$500
31$300

.•. ,.. .• .••.•. -.•• -...•••••• -••.•.. -•....... ,,
1•; · .•

~32$5HO

,.· · • • •• • • • • • • • • • • • • • :• . • • • • - • • • • • • • • • • • • -

Hif.l Casca • -. • •..•.••.••...•..•.•.•..••. ·......
Lintloya . ..
11'üt'l'OS • .•
Matip(• ,., •
Pontal . .
Chopot.ó . ..

•..•••••••••••••••••••••• , • , • • • . . • • •

:32$500
:l3$800
34$70f},

.• • ....•......... ,. . . . . . . • . . . . . . . . . •
• . ..•.••..•.•.•..................• ,
. ... ·.....•.•••................... -

30$600
30$300

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

~~~5$500

~~~Hl~;n~e, •••.. :::::::: :.::: :;:,::::::::: :::::-:::::: :.
Vrucellenlc

acima.

de

Imbdlba. accresceula-sc

1$

~~~~~&

nas

Laxa~

'l'AHIFA l~SPJ~CIAL OE AUl t.\nTleNTg, ALCil()l_, E ASS[JC,\ll BHUTO, E}{-.
POI\Tl\lJQ DAS ESTAÇÕES ABAIXO P.\HA O HIO E NITllEHOY

Ta,7Ja po1· tonelada
EslaçV:cs -· Aguanlcnlo -

Alcoul -

l~al'eellos ......•....•...•••...•.••.
J~t•a Vi~ta ...••...••••••••.••. ·-· • •.

CalllJH•s •••••••••..•••.•••.•.•••••••

Cainbahyba .•••.••..•........••.•
Conde de Araruarna •..•..•••••.•.

_,\ssucar brulü
-~ I $200

:-J0$000

10!);()~)'(1

3H$-WO

:!5$000
30$000

lí0$300

30$Ü0()

36$10.0
36$100
36$400
36!1)400;

36$400

13$?00 35$000
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AC'J'OR l.llt POI>Jm J•;.Xt•:c:it'J'IVIt
_\-;stU'itl'

.\11'11111

Ltrtilu

Uoltnnins ...•.•••......•....••..•
Concei,ção .•................ ,., ... .
,D'Anna .......... , .............. .
Goytacazes ....... ,............... .
Laranjeil'as ....................... .
1\lacah(~ ......................... .
Mar·Lins Lag-P .................... .
Mussurepe ....................... .
.P11reza ....... ,................... .
P. T. Thomaz Coelho ............ .

3t-i~'too
3B~100
3ti~ íOll

1 • '1'. lfnião ..................... .
SaturJJillo Braga ................. .

:l(;:j; 'dlO

Santa Cruz ..................... .

:~li!t\lí{)()

;Jü$1 00

:W$ü00

IJrurahy ........................ .

:lli!\i1.00

·í:.l$:200

32$t:JO.o

1

3ti~

i1:3$~00

U$100

:J0$1HH)
35$0.00
31.$000

;J.i$000

íllO

~l5$000

:H $7011
3ti$ 'i()()

:W$U'lJ!II
3fi$000

:l!i!\i 'lllO

:W$100
:l0$0111H
:lr)$0'1)~1

:lti!\iíOII

l'Altli"AS ESPEUIAES DE I.Ml'OH'l'AÇ.~U Vt:; .;\i ITUEHIIY PAliA l'dACAIU~
E CAMPOS

1

Taxa po1· 10 l\iltJ.-.;
Artigos
Maoahé

Campo~

Observações

A
Ahanos de palha para
cozinha ......... .
AJ mnos de pennas, de
palha, de papd e
venta rolas ....... .
Ahsintlto ........... .
Al'ido:-; par·a appl ic:.1~:ão
indusLI'ial ....... .

28H

f : ~ -.:

864
57()

". 15~
'J'!O

5:7G

A<'irlos m in•~nws ...... ..
Aço em bal'l'a 011 vel'-

5'i{i

8G't
8(i'l

guinha .......... .
Aço mn obra ......... .
Aduelas de madeira,
para pipas, barris,
barricas, etc ..... .

2R8
43:2

57 fi

:?H)

:Jt)()

576
2RR

'120

288

432
72(}

~~fiadnrrs de
l'a facas

......... .

mineraes ou medicinaes ......... .
Agatha em obl'a ...... .
Agnm raz ............ .
Alahaslro br·uto ...... .

ft32

Agua~

.i\Jarnbiqrw~

paea labn-

ratorios .......... .
i\lavanc~as de feno ... .
Albumina ........... .

576

432
861

57()
l.Hí2

64R

86/l

230.

2&B
fH1'.1

()18

Albuns ............. .

648

86'1

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

8ô't

1. H52

Alcatifa~

i I (l~ a ett] tat:i1o

Sujeilus

a eubução

.~ttjeitas

a cuhtu.:ãu

,-.:~~

metal pa-

A.ga tha br n to ........ .

~IJ.il~

•\dil-!11:)

'l'axa

!JOL'

:\l:wah(~

.\leatl'ão (pixe) .......

Alel•ol ..............
Aleoulieus ...........
Algodão uesearoçado ou
Clll pasta .........
.'\lgutlãu em caroço ....
"\lhos ...............
..:'\licates de metal .....
:\Imo l'adas de seda, lã,
etc., para sofás ...
Almofadas c o m m uns
para camas .......
Almofar izes de madeira
Alpiste ..............
Alumínio ............
Alvaiade .............
Alviões ....... •:•.• ....
Amendoas ...........
Amido ou polvilho ......
Amostras diversas .....
Ancinhos de ferro .....
Ancoras de ferro ......
Ancoretas vasias ......

Aniagcm . . . . . . . . . . . . .
Anil . . . . . . . . . . . . . . .. .
Animaes
empalhados
para museus. . . . .
Aniz (licores, bebidas
alcoolioas) . • . . .. . .
Anthracito . . •. . . . . . . .
Aparas de pa,pel. . . . . .
Apparelhos de louça e
pertences, ordinarios . . . . . . . . . . . . .
Apparelhos de porcellana. . . . • • . . . . . . . .
Appareihos para ::tgua
ou para gaz.,....
Apparelhos de physica
ou chimica. . . . . .

typographicos, telegraphicos
ou telephoniccs. . .
Arame de qualquer metal não precioso...
Arbust.o . . . . . . . . . . . . .
Archotes .. .. ...... ..
Arco~ de ferro ou de

lU kilus
Ua1upo~

5'76
5'76
G7ü

720
720
'720

235
235
230
:J7ü

432
'·132
2l'3t{

8ü4

1.152

ti'lô

288
õ76
288
432
230
576
288
648
230
432
23'0

'];!.()

']20 Sujeitas a ~llii<H;ãu
432
720
432
576
.2881
720
432
864
2881
576
288 Sujeitas a cubação,
QUando não em
retorno ou para
serem devolvidas
cheias.

288
432

57ü

1 . 15~

1. 440

576
230

720
288

518

230

28S

432

5l76

1 . 152

1.440

432

576

648

.

Sujeitos a uubação

Sujeitas a cubação

86-1

~\pparelhos

aco..............

Ar(ms de madeira . . . .

648
576
432

2R8

288

216

86~

720
576
432

Sujeito a n11hação
Sujeitos a r.nhação

432

Sujeitos a cubação
Sujeitos a cubação

360

304

:\CTOB DO PODEr. EXECUTIVO

Taxa

PUl'

lU kilu:;
)]Jset'VU!JUCS

.\rUgos
Arcomct!·os ••••.....•
Armações para guardasul ••.••••••.•.•••
Arnmções para igrejas
Armaw.õcs dr1 ferro ou
nÍadeiru para lojas

Artnarinho ••....••.•...
Arn1as •..•••...••.••...
Ar mas brancas .........
Armas do fogo ....... .
A r·pões ..••.••••.•.••
Arrehites •..•••....••
Arreio~

.............. .
Arroz ituportadu .•••••
A I'! igus de ar·madot· .••
Arl.ig·ns de eabellercit·u
1\rligos de eonfeit.aria.
At'tigus de desenho ....
Al'lig11s de eseriptorio.
Artigos par·a fumantes

Artigos
Artigos
Artigos
Artigos

de
de
de
de

pianos •••• •i
relojoeiro .•
sapateiro ..•
ccllciro .•..•

Artigos de sirgueiro .••

_1\rvores de Natal. •••••
Assncar n•,finado ..... .
Assucar de bdriTaba ..
Assucar bruto .•....•.
Assucareiros de lonra
nrdinarios ..•. .. : .
de metal.

As~ncarciros

Açucenas para

casti~;acs

Ataúdes ....•...•...•

Aveia .•............•
Avclanc; •............

A1.eitn clorc .......... .
Az<'iln do suhstancias
flivcrsas .•..••.•.•
Azeitonas ........... .
Azougue ............ .

Maca h é

Gi.Uili)OS

G48

Bli.í

<H~

Bü í
.1,.1 [jj

Sujei las a cubação

1:32
6iB
f.H8
6i8

;j'](j

::5ujcitati a .culJaçiio.

(;.i8

81H

,j~J2

G70

8lH

tiG1

864
t-361

tí7()
'I :20

~:e

57()
~:w
8611~

618
[jj(i

6i8
618
6'•8
1.152
H18

576
57(;
!)7{)
Glt8

~!8~

f

.152
HG1
'720
HIH

S<H
H<H

.w

1• Í
8().í

8G4
720
'720

~lü

8G·1
.'J:l2
·.:12
?h8

/~:12

G7ô

288
2R8

576

<132
1.152
230
57ô
:!HH

7:!0

57()
l.H.O
288
'120

:wo

·288

~HHl

230
618

288

8Gí

230

288

B
naculh~'io

.......•...•
Bacias de rolha ou de

132

~76

Haef.as P baetilhas ..... ,
ll!aga:-: ·c li~ zimhi'O ... , .•

5'70

57n

720

120

Hag-alnllas e pcl'Louccs
Haiondas ........... .
Balas de ehumbo, ferro
on de bronze ..... .

861
ü18

l. f G''!

432

Balanças .•........••

432

576
576

metal •.•.••.••.•

8(i1

Sujei las a cubaçã()

Artigos
Balaustre de f e r r o,
bronze ou metal ..
lUaldes de metal ou madeira ............ .
Balões .............. .
Bambinellas ......•...
Bancos de cal"pinteiro.
Bancos de ferro ou de
metal ........... .
Banco de madeira ..... .
Bancos para pianos ..•
Bandeiras de madeira
com vidros p a r a
portas ou janellas.
Bandejas de metal ... .
Banha de porco ...... .
Banheiro,s de metal .. .
Barbante ........... .
Bal·racas desarmadas ..
Barrutes de madeira ..
Bastidores de bordar ..
Bastidores para theatro
Batatas importadas ... .
Baunilha ........... .
Bebidas
espirituosas
(alcoolicas) ...... .
Bengalas ........... .
Bicycletas .......... .
Bigornas ........... .
Binoculos .......... .
Bilhares e pertences ..
n i 1 h e t e s impressos
(sem valor) ..... .
!Biombos ............ .
Jliscoutos •(bolachas e
roscas) .......... .
Bisnagas ........... .
Ditter .............. .
Bocetas diversas ..... .
Boiões ........ · · · · · ·
Bolachas ........... .
Bolsas de viagem .... .
Bombas para agua ... .
Borracha em lençól ou
em tubos ........ .
Borracha brn ta ...... .
Borracha em obra .... .
Breu .............. .
Brincos de metal ordinario ............ .
Brinquedos ......... .
Brochas para caiar ou
pintar ............ .
Leis de 1922 - Vol. III

rraxa por 10 kilos
Macahé

Campoa

432

576

576
1.152

864
288

432
288
f .152
lt32
376
~i16

432
432
288
216

648
864
216
576

576
648
864
230
1.152
864

Observacões

720

f ..4140
1.152

432

Sujeitos a cubacão

576 Sujeitos a cuhacão
432 Sujeitos a cubac;.ão
1.440 Suj~tos a cubacão
576 ;:.;ujeitas a
720
360
576 Snjeitos a
576
518 Sujeitas a
36Q
864 Sujeitos a
J .152 Sujeitos a

cubação
eubação
cubação
cubacão
cubação

360

120
720

864
1.152

288
1. 4140
J .152

Sujr.itns a cubaç.ão
Sujeitos a

cuba~.ão

864
576

576
ti48
578
ô48
432
576

576
432

Sujeitos a cnba•cão

72Q

864
720
864
576
720
720
576
576
576

432
432
432
230

288

648
288

864
432

576

720

fi76

20
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AC'l'OS DO POOEfi EXECll'I'lVO

Artigos

Taxa

lHH'

1o k i Ios

Bronze ent bruto para
obl'a ............ .

132

lli'OilW Olll

ohm ...... .

HronzP em

ob,j!~clrl;.; d<~

570

arte, luxo ....... .
Bules do metal ...... .
Bules uo !onça oommnm
Burras uc~ ferro ..... .
Bules dn pot·cl~llaua Jina
Bussolas ........... .
Bustos de bronze, marmore, etc ....... .
Buzinas . . ......... .

!

I. HJl
720

.15~

576

G76
576

~:~'!

432
1.15~

618

Observações

I.HO
86'Í

1.152
648

G
Cabeeadas r cahcr,õcs.
Cabefios
.......... .
Cahellos em obra .... .
Cabides dP metal, mauciras e outros ...
Cabos de arame (cordas)
........ ..
Cabos de linho (cordas)
......... .
Cabrestos
......... .
Cacáo ............. .
Caçambas
de metal,
ferro ou zinco ....
Caçambas de montaria
(estribos)
.... .
Cachimbos
........ .
Cacos de vidro ou
louça.
. ....... .
Cadeados
......... .
Cadeiras de luxo
Cadeiras ordinarias ..

Cadernaes ......... .
Cadinhos
......... .
Caibros ............ .
Caixas de madeira. ferro ou zinco para
agua
......... .
Caixas para gelo ... .
Caixas de guerra ... .
Caixas de folha, madeira ou papelão.
Cairo (fibra, cascas de
côco)
......... .
Caixilhos com vidro ..
Caixilhos sem vidro ..
Cal virgem ...... · · ..
Calçado
........... .

576
1.15'.?
J .152

!i20
t.HO
t.HO

57ü

720

432

576

432
576
576

576
720
720

576

720

576

720

().]R

86~'

~~~o

288

576·
8ft i

'!:r!
/132

132

720
1.

15~
:)'j(j

Rnjeifas a cubação

1

R11.ieif.as a enbação

576
5176

:?to

3Gü

230
.'.?30

288

1. 15:?

288
l.UO

<Sujeitas a eubação
Sujeitas a cubat;ilo
Sujeitas a cubação

57G

7:.?0

Sujeitas a cubação

230
432
432
i230
576

288
576

576
288
1864

Sujeitos a cubação
Hujeitos a aubação
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ACTOS DO PODER E:X:ECU1'1YO

Taxa

Artigos

j)Ol'

Maca h é
Caldeirões
Cal ice ordinario ......
Calicc de eryslal
Camarões salgadq.s Oll
seccos
..........
Campainhas electrica:;
ou não ...........
Campas (sinos pequenos)
...........
Campanas de vidro ..
Gamveche
..........
Camphora ............
Camurça
...........
Canastras v as ias .....
•

•

•

•

•

•

•

e

•I

Candelabros de metal.
Canclla eru pó ou em
casca ...........
Cangas c cangalhas ..
.............
Cangica
.......... ,
Ganhamo
Canhamaço
• • • • • •i•.
Canthões
...........
Canos de metal (tubo
de ferro, chumbo,
etc.)
...........
Capachos
. . . . . . . . ..
...............
Capilé
Capsulas para armas
de fng-o , ..........
...........
Carabinas
...........
Carboreto
Carimbos
..........
Carnn ftimada, salgada
.......
OI! sere a
Carrill h os de mão ...
Carrinhos para ercanças on tltwntes ...
CazTocinhns dt~ mãn ..
Cartão CIH folha • •r•J• •
Ca.rtuchamc vasio
Cartuchame carregado
!Carvão animal • "• • • •
Casas de madeira dcs........
armada
Cascas de arvores pnra
tinturaria .......
Cascas mcdicinaes. ..
Cascas miudas ensaccadas para cortume
Caçarolas
"
r·~

. ..... .

lO kilos
Obscn::u:c1rs
C::tllljJUS

57G
-132

576

LH)2

J. -140

230

2~8

57()

720

432
432
648
648
648
230

576
576
864

-132
576
288
230
432
432
648
288
5\76
576

720
(}48
lt32

720

8~4

864
288 .Sujeitas a cubacão
quando não em
retorno ou p.ara
serem devolvidas cheias
57G
720
432

288
576
576
004

Sujei las a eubacão

432
720
72 0

1 1

864
8(H

().{8

576
HG1

~:w

:!88

1:32

;}'j(i

Sujeitos, a cubação

St)1
;)7(;

Suj nif. o a cnhação

Ol-8
132
288
'432

13'2
576

720
230

8611'

lJ2

3·ili

·i3·'?

2·8~

576

i).'t8

8()/j

2iJO
576

288
720

Sujeitas a cnhação
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AOTOB DO PODER EX;ECUTIVO

Taxa por 10 kilos
Artigos
Casticaes de metal ou
madeira . . . . . . . . .
Canecas do metal
..
Cavalletes de ferro ou
de madeira ...... .
Cebolas frescas . . . . .
Cebolas não frescas .
Cebolinhas, idem .
..
!Centeio em grão
.. .
Cêra bruta . . . . . . . . .
Cêra em obra não denominada
..... .
Cêra em rolo e velas.
Ceramicos (artigos não
denominados)
Cereaes não denominados importados
Cerveja
...... .
Cevada
...... .
.... .
Cevadinha
Chá
......... .
Chaleiras
Chaminés para lampe'ões .
. ...... .
Ohampagne . . . . . . .
Chapas de ferro ou de
zinco, para cobertas
Chapelaria (artigos lllão
denominados)
Chapeleiras
· .... .
Ohapéos . . . . . . . . . .
Chapéos de palha .. .
Chapéos de sol
.•...
Charuteiras
... .
Charutos
....... .
...... .
Chicote
Chifre em obra ..... .
....... ..
Chinellas
Ghlorureto de •c.alcio
Chocolate .
. ...... .
Chronometro (não sendo de ouro ou de
prata)' .
. ..... .
Chumbo em barra, em
lenoól ou em obra ..
Chumbo de caça
.. .
Chumbo velho .
. .. .
Cigarros
....... .
Coalho
....... .
Cobre Pm chapa ou em
obra
......... .
Cobre velho
Côcos para agua ·.....

OJ)servacões
Macahé

Campos

576
:l76

720
720

1138

5·7·6

230
230
230

288
288
288
288

576

720

~230

576

720

288

432

648

864

230
432

576

288
288

·132
432

576
576

720

576

432

576
720

288

·132

648
6!18
6'48
648
648
648

864
864.
864
86í
864.
864

648
576

864
720

648

288

720

648

864
864.
864

576

720

648

B6.\

4·32

57ô
720

576

576
432

576'

<VIS

86!l
720

576
432
288

576

Sujeitos á cubação.

576

432
720

Sujeitas á cubacão.

Sujeitos
Sujeitas
Sujeitos
Sujeitos
Sujeitos

á cubacão.

á cubaoão.

á cubacão.
á cubacão.
á cubacão.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Taxa por 1O kilos
Artigos

Observacões
Macahé

Cofres de ferro ou de
madeira.
Côcos seccos
..... .
Côcos verdes
Cognac
........ .
~olché"J e ,pertences.
Colheres de metal nAo
precioso
...... .
Colla
.......... .
..... .
Golleiras
Colza em oleo
Columnas de ferro fun~.
dido
....... .
Columnas de pedra ..
Combustores para ,gaz
Comestíveis . . .....
Compoteiras ordinariae
Compoteiras de crystal
Conchas marinhas
..
Condensadores
Confeitaria
(artigos
não denominados) ..
Confetti . . ....... .
Conservas nacionaes em
la tas ou vidro ....
Con8ervas
em lata,
estra'ngeira
Copos e calices ordinario . . ...... .
Copos e calices finos
(crystal)
..... .
íCoral
........... .
Cordas de embira e
outras do !paiz ...
Cordas e cordões de linho, canhamo, etc.
Cordas para instrumento de musica.
Cnrreias para machinas
.......... .
Correame
........ .
Ctlrrentes de ferro,
aco ou latão ....
Cortica brut3
Cortiça em obra (rolha, etc.)
Cortinas e cor ti nados.
Costaneira
..... .
Couros curtidos .... .
Cout'os scccos
Com'o~ salgados
Couros trabalhados e
cnvernizadoi"
..

.132
230

Campos

576
288

230

288

!}76

720
7 2 O S uj c i tos :.l.r cubaçâo

576
288
576
288

72·0
432
720

230
230
432

28S

576

576
432

1.152
230
216

360

288
576
720

576
1.440
288
360

576
6.18

~HH

576

720

576

720

432

576

1.152

648

1.440
864

432

576

432

576

1.152

1.440

576
576

720
720

432
288

576
432

288
576
648
576
576
576

-132 1Sujeita á cubaçl().
720
864
720
720
720

576

720

720

Sujeitos á

cut~ão.

Sujeita á 0,ubaçlo.
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ACTOS DO PODER RXRCU'riVO

Taxa por 10

Artigos

kilo~

Observações
Macahé

Campos

57;6
432
57ü
2:30
648

720
ri7G
720
288

f)7(i

720

500
132

600

1.152
·132
4~{2

I. 440
576
576

576

720

1.152
648
576
648
648
720

1.440
864
720
864
864
864

iElect.ro ip.Iate
Encerados (jp lonas di-

J .152.

l .IdO

.........

576
23()

720
288

576

720
576 Sujeitos á cubação.
r>7fi' S11jf'itos ál cubação.

Ctmros em obra .....
Cravo'l de ferrar .....
Cravos da Tndia ......
Ceé tgiz ordinario) ...

Creofinto ...........
Crüm animal Oll VPgefal
..........
Creolina I lU desinff'ctina
..........
Cryst.al brulo .......
Crystal em obra (copos. cal ices, compotnira.s, cte.) ...
Cu pulas par:t eamas ..
Cupulas de vidro .....
C'uttelaria (ariJgos diversos)

SGtl

Sujeita á! cubação.

f)?()

Sujeitas á cubação.

D

Dentes artificiaes
Despertadores
.....
Doce~

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

Drogas
...........
Drogas venenosas ...
Dynamite
.........
E

Vül'S:1S

Enxadas
l~nxergas

..........

para ani...........
maes
Enxergões
.........
EnxrrgõPs do arame.
Equ ipanwn l1 ts milita............
res
Ervilhas em lata .....
l~rvi llms SCCI~:lS
I·~seadas df' madeira ..
Escalf~rcs

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

EscarradeirM
de ira
l!~smalt.c

......

de ma..........

1~screva'ninhas

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

...........
Esmeril
Espadas ..............
Espanadores
Especiarias
.Espelhos
...........

43:.'

.'f32
648
576
230
576
216
576
·132
432
57(i
648
576
576
1.152

864
720
288
720

360
720

Su,jeitas á cubacão.
Sujeitos á cubaçã.o.

576 Sujeitas á cubação.
576
720
864
720 Sujeitos á cubação.
720
1.440 'Sujeitos á oubação.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Artigos

Maca h<'Espermaccfc . . ..... .
Espingardas . . ..... .
:F~spiritos não denomi-nados ......... .
.mspoletas • . ....... .
.J!'. sponja . . ......... .
J;~sporas ordinarias .. .
J:;;::.queletns para e si 11dos .......... .
Esseneias . .. ...... .
Estalos . . ......... .
Estampas em folhas ..
EE:tampas t'lll quadros
E~tan h o bruto em folha ou em obra ..
Estante de forro ou
de madeira .... .
}';statuas . .. ....... .
J~~stearina em bruto ou
ern vela ....... .
I~steiras do arame .. .
lGstojos cirurgicos, de
maihematica
ou
de desenho .... .
Estopa . . ......... .
Estopim . . ........ .
Jl:strado de arame para cama ....... .
Estribos ordinarios ..
Rxplosivos . . ...... .
Jj~xf.racto d" carne o
outros ai i menticios . . ........ .
Extractos não donominados . . .....

Campos

288

lt32

G1o8

86·1

57ô
720
648

720
864
864

r)?(',

7:!0

6't8
()18

8() 1

1.152

86ft
86'i
1.440

288

1.32

1.32
1.152

1. ld.O

G·íH
G'J.R

mcdicac~u chimicos ........ .
Farinha rlc linhara nu
de rnostanla ....
Farinha dn mnnd ioe~:
importada . . .. .
l"arinha dC' rnillro ... .
Farinha dP trigo .... .
Farinha lactca ..... .
l''nr·inha não denorninacla . . ....... .
:Faleixa de ferro .... .

576

:E'azendas de seda ... .
Fazendas de lã, linho

Sujeitos n cnhação.

Sujeitas a eubação.

Sujeitas a cubação.
Sujeitas a euhação.

288
576

432
720 Sujeitas a cuhação.

648
288
720

864
li32 Sujeita a cuhação,
864

lt32
576
720

576
720
R6·'1

()lt8

864

618

861.

fFal'inaceos

Favas seccas ....... .

Sujeita ú c.ubação.

HGit

F'
mento~os

Obsceva~õcs

Taxa 1po;r 10 kilos

618
().'JS

230
230

216
G76
576
432
230
1.152
576

288
288
360
720
720

576
288
1. 4lt0
720

Sujcit.os n euhação.
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A<ttOB DO PODER EXECUTIVO

Taxa por 1 O kilos
~-\rtigos

I<'azendas de algodão
(alvejado) . . .•.
Fazendas de algodão
cruas
....... .
F.e ij ão se cco ....... ...
E'ernet
.......... .
Ferraduras
Ferragens não denominadas ...... .
:Ferramentas para artes e officios ....
Ferramentas para artes e officios usadas
......... ,
Ji'erro em harra, chapa ou bruto .....
Ferro dP. engornmar ..
l•'Jbra textil (não denominada)
....
Figos ell! conservas,
seccos ou doces ..
Piltros de metal, de
louça ou vidro ...
]'il tro de pedra ou de
barro para agua.
]'ios de seda, lã, linho
ou algodão
Fiof; de melai ...... .
Fitas para medir (medida) . . ...... .
Flores artificiaes · . . .
Flores _naturaes .....
Flores de canna, paina,
ate. . ....... ·..
FlorcR medicinacs .. .
Fogos da China .... .
Fogos artificiaes .... .
Foices . . .......... .
Folhas de cobre, zinco,
chumbo, latão ou
estanho . . ..... .
Folhas· de ferro, de
Flandres . . .... .
Folhas mcdicinaes .. .
Foles
............ .
Forjas portateis
Formas para artes e
officios
...... .
Formas 1para assucar ..
Fosseis ............ .
Frascos de vidros .... .
F r u ta s eoufeitadus
(doces) ........ .
.Fruclas seccas ou de
0onservas
..... .

Macahé

Campos

576

720

288
230
576
432

51 f.

576

720

576

720

432

576

288
576

432
720

432

576

576

720

432

576

432

576

648
576

864
720

576

720

576
648

72 o Suje i tas ~ cubacão .,
86·4 Sujeitas á cubacão.

648
230

~76

288
720
576

Sujeit.as á cubaclo ~
2881 Sujeitas á oubaclio.

864

7.20

576

720

·W2

fi7ô

Sujeitos á cubação.

288

288
648
576
576

432
864
720
72'(}

576
432

720
576

1.152

1.440

576

720

576

720

432

576

Sujeitas á cubacló.
Sujeitos á cubacão.
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ACTOB DO PODER EXECUTIVO

Artigos

Taxa por 10 kilos
Macahé

Fumo em folha, rôlo
ou em corda .....
Fumo picado ou desfiado
,......... .
Fundas

Campos

Observações

648
648
648

G
Gaiolas para passaras
Garrafas de crystal ou
de vidro fino ... .
Gatos de ferro ...... .
Gasolina
......... .
Gelatina
.......... .
............ .
Geléas
Genebra ...•........
Generos di!Versos
Generos não classificados . · ........ .
Generos de molhados
Gesso em pedra ou em
pó . ,........... .
Gesso em obra ...... .
Gyradores para est>radas de ferro ..... .
Giz
.............. .
Globo.s de vidro ou de
louca • • ....... .
Globos geographicos ..
Goiabada . . ...•.....
Gomma arabica ..... .
Gommas não denomiminadas . . .....
Grades de ferro e do
madeiras . . .....
Gradis para sepulturas
Grampos de metal ....
Grampos paTa cabollo
Granadas
•........
Graphito .. . ........ .
Graxa animal ..
Graxa para calçado .. .
Grelhas de ferro .... .
Guandos seccos ..... .
Guarda sol ......... .
Guinchos
......... .
Guindaste
........ .
Geladeiras . . ....... .

576

720

1 .15'21

432
720
576
576
576
57 H

1.440
576
720
720
720
720
720

576
576

720
720

230
230

286
288

230
230

288
288

432
648
576
648

5,76 Sujeitos á cubac;ã~. 1
864 Sujeitos á cubac;lio •.
720
864

648

864

-123

576 SuJeitas á cubaoAo.
576 SuJeitos á oubaoão.
720
864
864
8164
360
864
576
288
86!t Sujeitos á oubacão.360
3:60
576

·132
576
648
720
648
!::88
576
t'i3.2

230
ê48
216

216
~32

Sujeitas á cubac;ão.-

H

Harpas ............ .
Hehces ............ .
Herva doce ......... .
Herva ma tte
.... .

1,152

432
!)76
576

1. 440

5,76
7'20

72\.

Sujeitos á cubacão •1

314

ACTOS DO PODEI\ BXECUTIVO

Taxa 11or 10 kilos
Al'tigos
HPrva~

mPdiein:.ws

Hurlal iças em

va.

Maca h é

Campos

(i.is

8(i1

5'76

720

1.152
57{)

I. 440

648

864

()/!8

8(H.

Observações

eun~er-

. ...... .

I

........
ImagPns
.........
.Iman
Impressos
Incensos
lnflamavois não denominados
Instrumento de musica
Instrumentos de c irurgia,
dentista,
engenha1·ia, optica
e outros de precisão. .........
ou
l·P. o c 13.\ c u a n h a
poaya
........
Isoladores de telegrapho
.........
Isqueiros ordinarios ..

720

7210

Hü/1

1.152

1.lt40

648

86-i

648

86·1

432
618

576
864

216

360
360
288

J
Jangndas
........
Jaspe
..........
Jaulas vasias ........
Jarros de louça, barro
...........
Jarros de porcelana ..
Jogos de domint\ gamão c ont.ros

288
230

432

Sujeitas a cubação.
Sujeitas a cubação.

576

1.152

1.140

861

1.152

........

230
230

288

- ..........

1.152
·576

l .440

I . ã hruta . . ......•..
Lacre . . . ......... .
Ladrilho qc qualquer

ô1.8

S().i

288

432

230

288

432

576

K

.........

Kaolin.
Kcrosenn

.........

Kio~quc

Kirsck

2't•O

720

L

espccit! .

. .•...

Lage
ap.pare I h a d a
(pedras) . . ....•
I.Jampeõcs e lanternas sem vidro • _.

235

1

432

Suje Has a cuhaçfin.
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ACTOB DO PODER EXECUTIVO

Taxa por 10 kilos
Artigos

Macahé

Campos

/132
43·2

576

1.15t2.

1.440

SG'i

576

1.152
720

288

432

I"ampeõcs o lanter:nas com vidro. . .
Lanchas .......... .
Lanternas magicas ..
Lapides para S(~pulturas . . ..
I.aran,j inha . . ..... .
Latão em barra, em
obra ou velho. . •
Latas de folha de
qualquer metal ..
o

•••••

Latoelr6 (artigos de) .
Legumes em conserva
Lavatorios de ferro
ou de madeira ordinarios
Lavatorios de luxo ...
Lei te . condensado . . .
Lentilha . . ....... .
Licoreiros ordinarios .,
Licores . . ........ .
Licoreiros de crystal.
Limalha de ferro ou
de outro
metal
não precioso .
Lima de aço ....... .
Línguas em conserva
(latas) . . .... .
Linguiça . . ...... o.
Linhaçn (oleo) . o.. .
Linha para co~tnra o..
I.ivros . . oo.. oo... .
J,ixa . . . . . . . . . .
Lona .
oo...... o.
Louça eomnmn1 .
Louça agatha ....... .
LnuiÇa de barro rlo paiz
Lonça de pnreellana. o
I.onzas de lagc ..
l~onzas para sepulturas
I.ouzas para escrever ..
Lupnln ... o.. o...... .
Lustres ....... o,, ... .
~ .nvas ..... o........ .
o

••••••

o

o

••

•

o

o

•••••

••••

432

57r6
576
432

864

576
230

576
576

576

576 Sujeitos a cubação.
1.152 Sujeitas a eu h ação.
720
288
720
720

288

720

57.6
576

720
720

288
618

360
864
864
720

288

!l3:?
f>!i6
·'18~
'1.15~

288
86·1

648

!Jf8

!)76

Sljeit.n a cnhação.
Hujelt.a i:t cmbação.
576 Sujeita a cnhar:ão
:1 .i ~40 ,;;;.'.ujrita a euhaç.ãn
720

132
I .152
&'6!~;

432

576

64R

1. !l40
00-1

432

576

288

432

L 152

l\{

Macacos de ferro ..... .
!Macarrão o outras massas alimentícias ...

Sujeitas a cnhação
qub.ndoo não em
retorno ou para
Slerem devolvidas cheias.

720

230

618

cub3.1~Üo.

720

1.440

576

:Sujeitas ú

576

1.152

576

Observações
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Taxa por 10 kilos

Artigos

Macahé
Mace lia .............
Machados ............
Machinas para copiar
cartas ............
Machinas para chocar
ovos .............
Machinas para cortar
papelão ou cartões
]l·achinas de costura ..
iM'achinas de imprimir
bilhetes ..........
Machinas para gabinete
de physica ou chimica ............
'1\lachinas pequenas não
denominadas ......
Machinas .photographicas ...............
Machinas typographicas, litho:graphicas
e autographwas ...
Madeira ap'Parelhada ..
Madeira em obra não
denominada, como
p o r t a s, janellas,
grades, cancellas,
caixilhos, etc .....
Maizena .............
Malas vazias ..........
Malhos ..............
Manequins ...........
!Mamona (oleo) ....•••
Mangas de vidro ...•.•
Mangueiras para bombas
Mano metros ..........
Manteiga salgada ......
Mantimnntos .........
Manuscriptos
Mappas .............
Marfim ..............
Marmore bruto ou serrado ..............
Marmore em obra .....
Marmores em objectos
de arte ...........
Marreta ..............
Marroquim ....... ,, ..
Martello .............
Matt.e ...............
Ma~sas alimentícia~ ...
Material electrico .....
Mal Prial de construcção
não denominado ..
li

•••••••

Campos

648
432

864
576

648

864

4'32

G76

432
648

576
864

432

576

648

864

618

864

1.152

1 A.:4o

Observacões

216
432

360
n76 Sujeita a cubação

432
576
;f576
57{)
648
288

576 Sujeita a cubação
720
720 Sujei tas a cubação
720
864 Suje i tos a cubacão
360

43'2

5176

432
648
576
576
648
648
1.152

576
864
720
720
864
864
1.440

288
86141

432
1A52

·1.152
230
576
576
576

1.440
288
720
720
720

288

432

·-W2

576

230

~?88

317

:AQTOS DO PODER EXECUTIVO

Taxa por fi() kilos

Artigos

Macabé Campos
.Materias corantes (v eg,etaes ou animaes)
432
576
Medidas diversas ......
720
576
Mel de abelhas ........
720
576
Mctaes em obra não
preciosos ........
432
576
M·csas do ferro ou madeiras ordinarias .•
432
576
Mesas envernizadas ..•
864
1.152
23{}:
Milho .secco importado
288
Mini o ...............
432
·576
Miudezas (armarinho).
864
648
Miudezas ai imenticias.
576
720
1.152
864
Mobilia de luxo ......
432
576
Mobilia ordinaria •....
432
57.6
Mobilia do vime .......
M~oitões ..............
576
720
Molas de aco ou ferro
para carros idem
432
de E. de Ferro ...
576
Moldes . . . ..........
1.152
1.440
t:l\foldura de madeira ..
648
864
1.1•5!2
1.140
·Moldura~ douradas
432
Molduras de metal ....
576
432
:Moringues de barro ...
5176
432
576
Mós ... ..............
6418
861
iMueicas (limpressas) ..
N

Naphta ............ .
Naphtalina ........... .
Nickel bruto ....... .
Nickel em obra ...... .
Nitro .............. .
Noz.es ..•...........
Noz moscada ....... .
Noz vomica ........ .

648
648
288
432
648
576
648
648

864
864
432
576
864
720
864
864

1.15:2
864
648

1.440
1.152
864

432
864
432

576
1.152
576

648

864

576

720

o
Objectos de arte .....
Objectos para bilhar..
Objectos para dentista
Objectos para electri'Cidade ..
Ohjectos para igreja ..
Objectos para lampista
Obje.ctos .para litho.....
graphia .
Objectos para marcenaria ..•••.... ·

.

Observações

Sujeita a cubaa;ão
Sujeita a cubacão
Sujeita a cubacão

SuJeita a cubacão.
Sujeitas a cubacão.
Sujeitas a cubacão.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Taxa vor 1 o kilos
Artigos
Ob.iPetos pai' a nhotographia
Ohjcctos para J•elojooi r o
........
Objoctos para u::;o donwstico .........
Obras de arte ........
10bras de papel. ......
Ocre
.............
..........
Oleados
Oleos
............
Olcos para lubrificação
.........
-...
Opio
.........
Oratorios
Orgãos . ............
.........
Origones
Ornatos de barro. de
pedra, c te. , para
construcçõcs .....
Ornamentos ........
Ossos f'm obra .......
Ostras em conserva ...

...........

Macahé

Campos

l.lfl~

1.1d0

,~i(i.'t

t.t5~

57G
1.15:?
648
432
·5'76
288

7:?0
l. 440
864
575
720
360

288
648
8164

1.152
5iG
861
86-í

618
3/G

Observações

3.60
864
1.152 Sujeitos a cubação.l
1.440 Sujeitos a cubacão.:
720

1.152
1.152
864
720

p

Parafina
........ .
Pacotilha
........ .
Padiolas
........ .
Paina
........... .
Painço
,.......... .
Palanquim . . . . . . . .
Palha para chapéos ..
Palitos .
. ....... ·
·Pandoiros
. . ..... .
Panellas de barro ... .
Pannllas de ferro, cobre, etc. . . . ... .
,p·apel pintado . . . .. .
Papnl
do
embrulho
impnrmeavel . . ..
Papel de impressão ... .
Papelão . . . . . . . . . . .
Paramentos ecclesiasticos
....... .
Párn-raios
...... .
Pâg de ferro ....... .
Passaras embalsamados ou empalhados
........ .
Passas
........... .
1P'astas
para
esHiptorios
....... .
Patronas .......... .

G48
().18

86~

.üt,H

8Ü·Í

!)17fi

576
648
648
576
1..152
.132
576
648

864

1. !t!dO

57 6·
1

72 0'
864
1

288
864

·132
1.152
576
28>8

1.152
57G

Sujeitas a •cubacão.

7'20 Sujeita a cubação.,
720
864 Su.jeit~s a cubacão.·
8611 SuJeitas a cubação .,
720

1. 44·0

720
86'4
721()

Para jornaos, $288.

319

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

'raxa por 10 kilos
Artigos
PJJpel para escriptorio,
desenho ....... .
Poças de artilharia ... .
1Pedras açorianas
Pedras de afiar. ...... .
•I·edras de filtrar ..... .
Pedras lytographicas ..
Pedra::; pommcs
Pcitoracs de couro ....
Peixes de conserva em
lata .......... ···I
~Peixe salgado ou secco
Pelles seccas ou preparadas ••.. ·-· ... .
lPiellicas . . .......... .
Pellucia. . . ...... ·-· ..
Peneiras de cabello, sêda ou metal. ..... ,
Pente ·· ... ·r·•· .... · · ..
Perfumarias . . ..... .
Pesos vara balanca ... .
Petrechos boll i cos ... .
\fJ,etrechos explosivos .. ,
Petrechos de caça (menus polvora e espoletas)
......... .
Petroleo
......... .
Phospha.to de cal, etc.
e pttosphitos .... .
Phm;phoros
...... .
rpJlOtographia (artigos
de ou para) ..... ~
Pianos ................ .
Pias ele marmore ou
pedra .......... .
Piassava. em obra ou
não ............ .
Picaretas o picõf'fl .... .
Pilhas ele.ctricas ..... .
1Pilões .......... -... .
Pimenta da Inclia ..... .
·f~meJ?f.a dr conserva .. .
PlllCClS

Macahé

648

()/.~:8

,i.32
576
576

ficif!) .......... .
,flixc . . . . . ·.·· ........ .

Plantas mcdicinacs .. .
Plantas vivas ....... .
Plumas ........... , .
Poaya ............... .
Polb'onas ...•......

Polvilho em sacco .... .'.·
Polvilho em caixa ... .

576
'720

576

57tl
230

720
288

576
64.8

576

720
720
864

576
648

120
86<4

576

648
432.

Su.ieitas a cuba.cão.

864

1

576

,(j/18

8(Vi

720

86ft

86.\
3610

648
576

720

1.152
1.152

1. ,.,40
1 .lt<110

864

1.152

864

132

Sujeitos n eulwção.·

Hnjcitaf; ;"" cnlmção.

:?8S

!l76
720
720
720
720

. . . ····· .•...•.

Pinos para rodas ..... .
Pipas vazias ........ .
Pistolas (arma de fogo)
Pjstolas (fogo de arti-

864
8\N.

72(}
864
72\0
72ifr

64-8

Observações

Caltlpus

::mo

288

8G·í

57ô

28R,

720
360

(j/f8

8(if!

228

:?88

648

1. /11-lÜ
86'1<
1.152

288

432
432

L 152
fHH

288

~n.icitas a r.\lhnção.
Sujeitas a cuhacão.Sujeita':l a l'ulmcão.

Snjl"itn.c:; n (•nhnção.

AOTOB DO PODER EXECUTIVO

Artigos
Polvora
............ .
:Polvarinhos
.... .
iPornada::; .......... .
,Pontas de Pariz ....•.
Porcellana . . ....... .
IPorphyro em bruto .. .
Porphyro
em obra
oommurn . . . . . .
Porrões de barro .... .
Portas e portões de
ferro . • ....... .
P6s de sapato... ·-· ..
1>otassa . . ......... .
Potes de barro ..... .
Prateleiras de madeira
Prateleiras de ferro ..
Pratos de folha ou
metal . . ...... .
Pregos de ferro ou de
qualquer metal ..
Prelos . . .......... .
Prensas para copiar ..
Prensas para enfardar
!Presuntos . . ...,.....
Productos chimicos
Productos pharmaceuticos
..
'Prumos
......... .
Prumos ........... .
Pudrolytro ,.. . .... .
Punhaes
........ .
Puxadores de metal e
de madeira
Pyroxilo de algodão
polvora
...... .

'raxa por 10 kilos
Macah é Campos
720
864
648
864
864
648
432
576
1.152 1.440
288
432

Observações

864
-132

1.152
576 Sujeitos ã cubacão.

432
432
288
432
432

576 Sujeitas á. cubaçào.
576
432
576
576 Suje i tas á cubacao.
576 S'ujejtas á cubac;iio.

576

720

432

576
360

.132

216

648
216

576
648
648
576
576
720

86.\

360
720
86~

864
720

648

620
864
864

57~

720

7.20

864

Q

Quadros com retratos,
patzagens,
etc.,
com ou sem vidro
Queijos
.......... .
Quina ....... ·-· ..
Quinino

1.!52
576

648

~48

:t. 4.40 Sujeitos â cubaçAo.
720
864
864

R
Rabecas • . ........ .
Rabecões
......... .
Raios para rodas .... .
Raizes rnedicinaes .. .
Raizes para. tinturaria
Raladores e ralos .....

Lf52
1. f 52
216
648
432
432

1. 440 Sujeitas á cubação.
1 . -HO Sujeitos á cubac;ão.
360

864
576
~76

321

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

Taxa por 10 l\.ilos
Artigos

Observações
Macahé

llapó ............. .
Hatoeiras . . ....... .
lloalejos . . ......... .

Rebites . . ......... .
Rebolo . . .......... .
lledomas de vidro ... .
Regadores de folha ou
de zinco .., ..... .
11elngio de algibeira,
de
metal ordi.........
nario
Relogios para parede.
oscriptorio, etc ..
[tologios para agua ou

gaz

.....

llelojoaria (objectos ue)
.....
Remedios
. . . . . . .. . . .
Remos
......
llepostoiro
~

...

llequcijão

J1C>scrvatorio d~ ferro,
de zinco nu de
......
rnadcira

nczinas

...........

no tortas de metal ....
..........
nctratos

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

Rhum

...........
nc,dctes
Bolhas de cortiça ou
de madeira
HllSalgor (drogas v encnosas) ......
nnt ulns (i n1pressos).

..........

Hnnpa

648
576
1.152
432
576
1.152

Campos

864
720

57(5

720

648

8ô.\

648

813'1

432
648
648

576

432

864
576
230

Sujeitas á cubacão.

1 . 440 Sujeitos á cuba(io.
576
720
1. 440 Sujeitas á cubação.
Sujeitos á cubação.

864
864
576
1.152
720
288
864

648
432
L152

1. 440

576
132

720
516

:200

!t.J:!

6·48
648

864
864

576

720

Sujeitos á rubacão.

57{)

Sujeitos á cubacão
quando em quadros.

Sujeitas á l'ubação.

s
~r1hfín

...........
........
......
'.":ls in·~

~:·ahonrh~s

Sacrls

...........

S:1rlln~

'~:lfnl
~ngú

Snl
Sal

.ln

r,'JTf'Íf'O .....

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

::llllPniaro (drogas)
df' azrdas (rlro-

. . . .. .. . . ..

g~l~) .
~~;1 1 (li~ cnzinha .......

F!<1l de Epsm1 ..........
~ ~ n I m'lrin}Jn rrfinndo ..

..........
fn!ilru .............
......
Ralsaparrilha
......
Salva-vidas
a.n H"~

~~a 1

Leis de 1922- Vol. III

28;8

(i.48
288

~wo

SG i
:36')

28H

ft:1:?

230

:?88

576

7:?0

~í'S

8Gí

(),'t8

864
288

230
H!tS
230

5'1·6

288
648
6M~

HCH
28~

720
ft32

864

864

Sujeitos á cubação.
21

322

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Taxa por '10 kilos
Observações

Ar·tigos

Macahé

Campos

Samburás . . .

230

:288

Sangucsuga . . . . ... .
Sapatos ........... .
:Sardin,has seccas . . . .
Sardinhas em lata ... .
Sarrafos de n1adeira ..
'Sebo ............. .
Seda bruta ........ .
Sellim ............ .
Sellaria (artigo llc) .. .
!Sementes ......... .
Serpentinas de vidro,
crystal, Pie . . . . .
Serra lhe ri a
(artigo:-:;

Ô·i8

SG i
8Glt

576
:2818

57G
216

288
576
f)7(j

Sujeitos á cubação,
rtuando não em
retorno ou para
serent
devolvidos Gheios.

132
7~0

3()()

Sujcilos á cubação.

360

720

720

57ô

72U

230

288

l.HO

de) . . . . . . . . . . . .
Serra~

o sorTnf es 1para

orr:cin) . . . . . . . .

Sinos o silwtas ...... .
Sirgucirn (artigos de)
Soda eaust ira ...... .

57·G

7?0

í3:2

G'IG
7:!0
13:2

G7ô

~83

:Soldas. . . . . . ..... .
Sondas ............ .
Stcarinas (velas de) ..

576
432
6·í8
283

'rabaco
......... .
i'l'ahoas não rup1parelha-

GíS

Solas .............. .

rlas

........ .

Tacltns

para applica-

:2LG

agua . . . . . . . . . .

Talheres ordinal'ios
:'J'amborcs (lrnm;ica)
1
Trupcf;arias
(artigos
de).

.. ........ .

r:rapctes
......... .
'rapinea . . ........ .
Tartaruga (11Xlsco Je)
Ta r f a ruga Nn ohra ...
Tceidos do cordas não
dmwminados

Tnlas on tccido.c; mct.allicos.
. ....

'fclophones
Tc!escopios

864
432

:JGO

Sujei f as :í cuba1;ão.

G7ü

f·\Jjc i I as ú cuhaçãn.

8üí

1.152

Sujeitos á cubação.

1ÍI32

576
720

çlõPs rHvrrsas.

Tacos para bilhar ou
bagatela
....
'l'alhas de bano para

7:?0
576

576
1.'152

I. -:HO

804

1.152

HfJ.i
·~32

618
1.152

•1132
·132
64'9

648

1.152
G7·6
8(H
LHO

G76
576
864
864

Sujeitos á cubação.

ÁCTOS

Artigos

DO

PODER EXECU1'1VO

Taxa por 10 kilos
Macalu~

'l'clhas do vidro ou de
louça
...... .
'l'hermunwlt·os
..
'rijolos de arcar .. ·...
'l'ijolos de marmore ou
de louça ....... .
'finas. . .
. ....... .
Tiãturas.
. .... .
'_[li'ntas de escrev~r,
imprimir ou pintar.
. ...... .
~rinteiros.
. .... .
'l'ipiUs . . . . . . . . . . . . .
Tiras bordadas ..... .
'rochas de cêra ...... .
Tocheiros.
. ... .
Toldos desarmados. . .
Tomal!~s nn1 conserYas
'rorradores de café ...
'J'ransparcnh~s p a r a
. ..
jan1•llas.
'.Prasles de luxo ..... .
Trastes ordinarios .. .
Travesseiros. . . . . . ..
'l'rf'm dr cozinha .... .
Tromoços.
. .... .
Trenas.
. ....... .
'rrigo.
. ........ .
Tnhos ck h1wrac~ha .. .
'J'tJIJOS de~ fPITO fundi-

do para encmwmentos.
. ...
Tubos para encanamentos (ehumbo)
Tnbo:-:; rln met.al para
diversos fins ... .
'l'uhos de vidl'o ..... .
Tympanos.
. ... .
'J'ypos.
. ....... .
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Campn~

.'J:3;2
üí8

:J/(i
Hü1

57ü

720

288

432
576

432

6·18

861

432

576

648

864

432
648
576

576

864

L 152

576
57fi

720

!)!Jiü

720

864
861

1.152
1.152
57(i

432
37()
576
2~~0

864

8ujcilos ú cnbação.

!Sujei I r~:-: :í nubaçiio.

720

72C

720

720
288

576

720

230
, ~l2

2R8
!l7fi

230

288

13:2

57G

t't:l'2

576
G76

·'132

Ohset·\·a~·~les

648

864

·132

576

648

864

Suje los ú cuhação.

:-;uje Ios :'i mllm<;ão.
Suje !1lc; ú cubação.

u
Ungncntos.
• ~ .. .
Unhas de animamL .. .
Utensílios donwsf ieos.
Uvas scrc~a;.; ..

?30

?8N

576

lt32
720

1o32

576

288

132

288

v
Va1·andas de ferro ou
ontro metal ..
Vassouras d•J· cabello
ou de crina . . . •

Sujeitas :í. cuha(:.ão,
devendo ser ap-
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Taxa por 10 kilos

Artigos

Macahé

Vassoura~

do palha.

288

..
.

Velas ..
..
Velocipedes .. . ..
Vcntarolas de penna&,
of. c.
.. . .
Vcrdotc ..
Vermelhão ..
V errnou th ..
.. . .
Vnrnizes .. .. . .
Vit.lraças. .. . .
Vidl'OS .. . . . .
Vime'IS .. .. . . .
Vinagro .. .. . . .
Vinho mn caixa ..
Vinho f' In pipa ..
Vilriolo .. . . . . .. .
o •

..
.
.

288

864
864
432
432
576
432

Campos

432

Sujeitos á cubação

L152

Sujeitas á cubação

576
576
720
576
5'7G

-132
432

57(l
57G
360
7iW
576

288

.

()48

8G.i

..

432
576

576
720

Xaropf)S não denomtnados ..
Xarquo ..
. ..

576
230

720
288

1.1 f>2

f.HO

-132

576

288
132

57<5

• o

plicado o freto
sobro a metade
do peso accusado pela cubação.
Sujeitas á cubação,
devendo ser applicado o frete
sobre a metade
do peso ac.cusado pela cuba-ção.

432
1.152

Ji:32

576
432

O bservar.~ões

Nujeitas á cubação

w
Water closet ..
Whisky ..
.. . .

X

..

.

z
Zabumhas ..

Zarcã.o .. ..
Zinco em cli~p~~ · ou
I i ngu a rios ..
Zineo ('Jt1 obra .. • o

..

Sujcitns á cubação

-132

As mcreadorias classificadas nas tarifas ;; a ·9 e que não

consfat'~'m

da prr:~rmh~ t.ar'ifa. SPt'ão a.pplicadas as taxas do':3
SPtls siruilarPs e ás elas:;;ifieadas ll:l':"i tarifas 10, 11, 13, H, 1G

::o

set·ão applieadas as tarifas communtl fluminenses.
Estas tarifas estão sujeitas :is taxas de carga e descarga,
de accôrdo com a classi1ficacão das mercadorias na tarifa
geral.
ú
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Quando atravessar a bahia entro Rio de Janeiro e Nit.heroy será cobrado mai.g o frete marítimo.
·
. Esta~ tarifas são tambem applicadas aos despachos dcstn~ados as rstaçõcs da H.êde .Fluminense c Linhas Fedcraes
:-tlf'lll dn :M,::wahó n Campos P vice-versa.
'
_Os deBpachos do llio c Nitheroy destinados á propria esfaç~o de l\taeah(~ gosarão da taxá f;Speeial do 15$ por tmwlada
mats 2$ de carga c descarga e 5$ de frete inaritimo quando
procedente do Rio.
Directoria Geral de Expediente, .21 de agosto de 1922. Oustavo A. da Silveira, director geral.

DEORETO N. 15. ü'22 -

DE 21 DE

AGOISTO

DE 1922

Approva os estudos definitivos e respectivo orçamento na únportancia de quinhentos e trinta e tres contos duzentos c vinte c dous mil duzentos c setenta c cinco 1'éis
(5,3.1:222$27!)), do ramal de Pira.iuhy, na Estrada de
F~'rro JYortN'Stc d'J IJrasiT.
O PrrsidPnl>e da lrtrpublica dos Estados Unidos do Bra,...
si!, ali PlHiendo ao que rn'npoz a direetoria da Estrada de
Vt)ITo Noi'Pes!P do Bra.-=il, decreta:
A r L. Lo 'Ficam approvados os c;<>fur1os definitivos 'C resprct.ivo orc:a,Jnonto, na imporlaneia f o tal de quirrhentos o trinta
~~ trrs contos duzrnfos c vinte o dous mil rluz.nntos e ·setenta e
cinco réis (G~~:3 :2:?.:!$?7G'. para consLrtlt'~;ão ·r1t~ 11111 ramal que,
par-tindo do kilomof ro 75 da Estrada do Forro Noroeste do
Brasil, vhí atl'~ a cidade de Pirajuhy, comarca do mesmo nome,
Estado de S. Paulo, com a extensão total de 10.198 metros, de
ac·côrdo com os documentos que com este baixam, devidamente rubricados pelo director geral do expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obr.as Publicas.
Art. 2. Os trabalhos de exploração c locação, fornecimento de locomotivà, carros, vagões, fril'hos o accnssorios o
assentamento de linha, para construcção desse ramal, na importancia de duzentos e noventa e quatro contos novecentos e
dezesete mil quatrocentos o quarrnf a réis (291, :917$440), serão cnsteados pela Esl.l'ada de Ferro Noroeste do Brasil, por
conta de snns verb::rs orçamcntarias. drvcndo a municipalidade
de Pirajuhy rlespendcr cmn os serviços de roçadas, movimento de terra, obr'as de arte, rdificios, dormentes, trlegrapho
e abastecimento do •agun. a imporfancia tio duzentos e trinta
e oito conl.os tr'f'sr'ntos f' quatro mil oitocentos c trinta e
cinco r1;is (23R :30 'I~·R'35~, r.on~ignarla no orçamento total, ora
npprovado.
§ 1. Os t.rnhall1os de construeçfi.o desi=H' ramal só serão
ini.ciados rlcpois da npprovar,flo, por pnrl P do Minist.orio da
Yiaçfi.n c Ohras Pnhl ir,a.s. dn um aecôrdo qur dcwerú srr 'C!elrhr·atJo t'nf.rr a F,;stnadn dP Ferro Noroestr rlo Br::t:-~il. r -a muniripalicladf' de Pir.ajull~"- n no rpml <'sla ultinNl Sf' ohrig-ay·(t
0

0
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a euslnnJ' os lrabalhrrs

mr'JH~iOTHld<~s

na 1Jtlima parte do art. 2°,

n nr!~<1d':~' Plll duz1•nln~ I' lt·inta ~' oilo conto:-; Lre-scntoR c quaI.Jo inil nitoe!'nl_os r' Li'inla I' I'ÍIW<• l't:i,; (?:H~:3(H'*H:l5).

llio dt• .Jarwirn. :! I dt• agosl o d1• I ~i:!::', I n·l" da Jndcpcndi'IH' ia I'

:11" da

H~·pll hl Íl'i\.
lj~PI'l'ACIO PESSÔA •

.T. Pires ao Jlio.

DECHE'l'O N. 15.623 -

DE

2:1

DE AGOH1'0 DE

1 !J22

1\ ln·~ ao Minislet·io da Arf!·icultn1·a, Inrlnstria e C~mmercio o
r1·rdifo t'sprrial de 1: 1.?0$, 1Jfll'fl paaam.ento do altt.(Juel de
l'os·r 1111 pol'feiro da Escola Nuí·mal de A;•tes í'J Offici.Js
<.<\V r11ceslon Braz». 1'rlati12n ao })ITi,.do de 1 de a.ao:;to tle
UH !J a :u dr rkzcm.bro de 1920.
O Pre~idente fln Republica dnf-.: Eslados Uni1los do Brasil,
il'nclu nm vista a :1utorizaçãn eonf ida i lO art. 1o do decreto
lt•l-d~·dalivo n. 'L5ü.'t, de 2il de agosto de 1!J22, resolve abrir ao
;\1 inistPriu da Agricultura. Indnstria r Commercio d cre:::lito
f~~..:peeinl de l: 1 DO*, para pagarnenf.o du aluguel de casa ao

pqr·l.eiJt) da E~scola Normal de Art()s c Officios <<\Venceslau
relativo ao perindo dr: 1 de agosto do HH:) a ~H de dezr•mhrn ~lf' 1920 á 1·azão dP 70~ por mcz. que dcixrn: de receIJ,.r ~~ J].,. ~~OlllJH'L<~.
Rio de .Janeiro, 23 de agosto do Hl22. 101 o da Independ1•ncia e :H o da Republica.
J~raz».

EPITACIO

PESSÔA.;

J. Pires •lo Rio.l

DF;Cfi~TO

N. 15.624 -

DE

23 DE

AGOSTO DE

1•922

neda1'a aberto o credito de 50 :000$, ao MinisteritJ da Justiça
r• Neaorins Interiores, para JW(Jamento das despezas a
r?{{cctnm· cfim o Con{cr~?nr:ia .4merir:ana da Lepra.
O ,PrPsidente da Republica dos Esl ados Unidos do Brasil,
para dar n•um)wimont.o ú disposil:fío ('.onl ida no art. 7" da lei
n ..í.fJ5r>, dr 1O dr agnst.o dr Hl'!:2, rPsnht~ dcelarar aberto, ao
Minist1•r·io da .rust.i<:a P ~0goeios lniPrinres. o erodito de réis
rJO :000$, para occorrer ús dospezas df~ installação, funccionallH'nlo 0 imprPssão dos f rallal h os da CtJnfnr·mwia Americana
~tia Lt•pJ'a, a t'r'nlir.:w-se no nio (lt• .1<1I1Piro. ~'lll n[.!nstn dn enrl'f'llf (' anno, soh ~~~; rt'tlspil~ios do
l )<'.paL·I.aJueuto Nar,innal de
~:1udP

Publica.

Hin do .lnnPiro, 23 de agosto
rlfmria e :v~o da Hf'puhlica.

dr~

1\l22, 101°

da

Indepen-

EPI'fACIO PESSÔA.

Joaquim Ferre,ira Chaves.
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DECRE']10 N. 1'5. 625-

DE

23

DR AGOSTO DE

1D2:?

_;\ ln•r. ao Ministel'io da Justiça r. Nr.ancios Intm·im·e.~ o c1·cdito
de 20:000$, destinado a au~r:ifún· a <<CI'IJchc>> da. Casa de
Kr:postos da Cll))ital IF'cdcmf
O Peesidcntc da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaçãão· concedida no art. 3°, n. 6, do decreto
n.
555, de 10 de agosto corrent c, resolve abrir ao Ministerio
da .Tnstiça e Negocios IntPriores o credito de vinte contos de
réis (20 :000$), destinado a auxiliar a créchc da Casa de Expostos desta cidade, sendo a instituição obrigad.a a recehr.r as
r.r·ianças menores dr. 18 m.:~zcs, quo forPm envmflas pela. Polwia do Districto Federal.
H in de .Tane-iro, 23 de !lgosto de 1 9?2, 11(li1 o da Inderwntll'rH~ia ~~ 3·í" da RepubUca.

'L

EPI1.'ACIO ·P·ERSÔA.

Joaquim Fcr1·ci1'a Chancs.

DECRETO N. 15.626 -

nE

23 nE Aaos'l'o DE 1n22.

Cnnc•',fr: á Companhia Indnst1·ial c~c Massas Alimcntirias auto-

rização 1Ja?'a {unccionar
O Presidente da Rcpubliea dos Estados Uni-elos dn B'rasilr
alf.cndendo an que reqw'J'cram Oclavio Guinle, Oviuio Saraiv'l
ilf' Carvalho c .:\medco nhiggino, na qualidadP de dir·cctorr~
da Cumpanhia Industrial de Massas Alimentícias, ueereta:
Ar·tigo nnico. E' concedida :í Companhia Industrial de
l\1assas Alimentícias, com S<~dc nesta cidade. autoriza~;ão para
funccinnar com os estai utos qne apresentou e ficam approV3dos, obrigada, .porém, a mesma Companhia a cmnpril~ as
for·maliflacles ult.crinres l"xigidas pela legislação em vigor.
Rir.! de Janeiro, 23 de agosto de 1022, 1Ol o da Indcpendencia c 34° da Republica,
EPITACIO PESSÔA,

J. Pires do Rio.

])F:Cil ETII N. I G. (i:!.l· -- rn:

:_>;~ I li\ .\fiOS'!'(! DE

I !l'!'!

11~orthinaton Cont1Jany,
hu·m•]JOraterl», o11totl':cor:an ]WJ'o. {11.11cóonrrr da lleJmlJlica

Concede â sociedade a.non1Jm.a «1'he

O Prcsidrntc ·da Hcpuhliéa dos Estado-s Unidos do Brasil,
att.endendo ao .que requereu 'l'hc Wo.rt.l1ington Co'mpany, Incorporated, sociedade anonyma organizada no Estado ~Federado
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de Virgínia, RepubUca dos Estados Unidos da America, õtlm
séde em New York, Estado' do mesmo nome, na aUudida
Republica, e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anonyma «The
Worthington Company, Incorporatcd, autorização para funccionar na Hepub lica com os esLatuLos que apresentou e mediant-e as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
Ministro de Estado dos Negoclos da Agricultura, Industria
-e Commercio, ficando a mesma so.ciedade obrigada a cumprir
as formalidades exig_idas pela leglsl.açãd em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1922, 101° da Indepen.dencia e 34° da Republica.
1

EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

Clausulas que acompanham o decreto n. 15.627, desta data
I

The Worthington Company, lnt~orporated, é obrigada a
ter um representante gcr::rl no Brasil, com pleno's e illimita. dos poderes para tratar e definitiva.mcntc resolver as questões
que se suscitarem, quer .com o Govorno, quer com particulares, pod-endo ser demandado c receber citação inicial pela
companhia:.
11

Todos o!s actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis c regulamentos c á jurisdicção de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem
que, ·em t-empo algum, possa a referida companhia reclamar
qualquer excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qúalquer reclamação
concernente á execução das obras ou servicos á que elles se
referem.

111
Fica dependente de autorização do Governo qualquer
aJ!teração QUe a companhia. tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
'Ser-lhe-á cassada a autorização para funccionar na Republica se infringir esta elausnla.
1

IV

Fica entendido que a autorização é dada se.tn prejuizo
dd principio de achar-se a companhia suj-eita ás disposições

de direito quo regem as Sociedades Anonyrnas,

~CTOS
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v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial scrú punida com a. multa
de um conto do réis ( 1 :000~) a 'CÍJH~o contos de réis (5 :()Oü$)
e, no caso de reinei:dpneia, e.om a eassaçFo da autorização
concedida pelo deerrto Pnt Yirtndn do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 2~~ de agosto de t n2.2. -- J. Pü·cs do Rio.

DECRE'ro N. 15. o2s -

DECRETO N.

1fí.o~~Ç) --DE

N .:\o FOI PUBLicAno

?'I

llE /v;rofl'l'•l DI~ l~l:??

Abre. ao Ministc1'io da Pa-:.endu, o ~~·edito C.<:J)rf'ifll de 1'/!is
6:070$180, para occo1'J'C1' o o pauu menfo do qur> é devido
a D. Maria Luiza da Cunha l?r>J'r'll(JIWJ' e f'illtn'. r'1:1 ~~il·fll
dc de sentença .iwticinl'in.
O Presidente da H!'JHlhlica dus E::.:facl(}:~ Unidos do Hrasil.
usando da autnrizaç.ão contida no art.. tn do d''rr1~lo lP;!islativo n. ~.5{}16, de bojo datado. re«nlve, abrir. ao 1\!iili:d.Prio da
Fazenda, o crcdlto especial .f]~~ · G: Oi 0~180. para O!~COJTrr an
pagamento do que é devido n. D. l\Jaria Luiza drt Cunha Bcrenguer e filhos, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 2!~ de agosto d11 J 9??, I 01 o da Tndepcn-deniia c 34° da Republiea.
EPITACIO

PEss(•.\.

Homero 11antista.

DECRETO N. 15.630 -

DE

?.1

DF: .\f;QRTO

DF:

J 92?

Abre ao Ministerio da Justira e Nr:(focios lntcrioí'Cs o credito
de .f 50:000$, destinado· á instal.lação e mlmut cneao do
Museu Historico nn rnr1'f'ntr? romn.
O Presidente da Rcpu'hl ica dos F.sfados Unidos do Brasil,
usando da autorização eonccrHda pelo art. :1°, n. 'r. do de~
ereto n. 4.555, de 10 de ag-ostrJ corrente, rrsolvr nbl'il' ao Mi..:.
nisterio da Justiça e Negocios Inl.criorrs o errrlif n clP réis
•150 :000$, destinado ao transporte rle objcdoc:. arquisiQão de
moveis, etc .. neccssario::; ú installarãn rln l\Tn''i u Hisf.nri1~0,
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dr, que tr·ata o art. 3° do decreto lrgislativ.o n. 4. 49'2, de i8
do janeit·o de 1922, o bem a~sim ao pagamento de seu pessoal
nos seis ultirnos mczes do corrente exercício.
fiio {lo .l:uwiro, 211 de agosto de 1H22, 101° da IndepPIHIPJteia n :Vr" da Hcpuhliea.
EPITACIO IPESSÔA.

Joaquim Fe1·reú·a Chaves.

Dli:CI1ET0 N. 15. G31 -

DE

?

Í DB AGOS'fO DE

1922

;\htr. fW llinislcrio dct .T1tstiça r Negorios Interim·es o cr_edt"td

espeóol de -1 :2.%$7'7-1, para eff'cclluLJ' o Jlaf]amento que
ctmt}Jcic a llernw·neuildo .McUw1o Bustos, no JJCriodo de·

f) de janeiro tle 1920 a :11 de dezembro tle 1921, }JOT have11
sido 'incluido no quadro dos carpinteiros da Repartição da
Policia do J)ist1;t"cto rcdrral, de acCô?·do com, o decreto nu-111.1~1'0 :1 •!)!}f;, da pr irneira data citada ..,

O Presidente da Republica do_s Estados Unidos do Brasil',
u:::.ando dJ. autorização ·constante do decreto legislativo
n. '~. 5ti8, tlesl a data, resolve abrir an Ministerio da Justiça c
NPgo1~ios Inferiores o credito cspreial rlo quatro contos duzentos n noventa c S1~is mil sctecenlu-; r setenta c qnatro réis
( 1 :2:!lG$77·1), para pagamento da rnnnmcração que compete a
lll~mwnrgildo Mrlhado Bt1sLos, clPsdP 5 ele janeiro de 1920 a
:n de dczPmbro de Hl2t, por havf'r sido incluído no quadro
dos carpinteiros da Repartição da Policia do Districto FedL•rnl. de ar~côrdo com o decreto n. 3.905, de 5 de janeiro citado, e por haver soffrido a ampul.ação de dons dedos da mão
f'Sque.1·da em consequencia a aceidentc ele trabalho, quando n~
rxPrewio das funcções dr artifice da em·pintaria da me'3ma repnrtiçfio.
Rio rlo .Janeiro, 24 de agosto lle 1'922, 101 o da Inde:nen:...
rlencia e iltÍ 0 da ncpnbliea.
EPITACIO 'PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves_. 1 .

DE·r.nETO

,NI.

15 .IJ32 -

DE

25

DE AGOSTO DE

1922

:11n•e, oo Min.is/crio do. Fo::.cnda, o credito de 9:992$500, mwo
c (;().()72 :220$!i7:J, papd. ]Jrl1'a
oct:m·rur, nos rli{ferente.~

11tillistm·ios. ao lW(Jftnwnlo

do

flltf/lllt?nto

de que trata o

m·l. lfW da lei n ..1,f)5fj, de 10 du eorrenfr mrz, no perin'tlu de .innho o dr>::;r'nlbJ•o .

.J PrPsidf'lltr da HqHlhlie::t dos Esl ados TTn idos do Brasil,
da auloriza~fio eontida no arl. lGO da lei n. 4.555,
(]e 1O dn ~~orrcntc mez, resolve abrir, ao Ministerio da Fa7f'ndn. n ercdito de 9 :n92$500, onro. c GG.072 :220$573, papel,
;~sando
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l):-tra occorr~r, no período de jnnho a dezembro destr :tnno,
nos dil'fercntes minist.crios, ao paganwnto do augnwnlo de
Vl'llt~inH~nlos, snbrios, jornar~~. diaria:~ P mensalidades, d1' que
lral:t o reff•riclo arl. 150 da }('i 11. 't.G55, sPndn para o l\lillisLI'rio :da Fazrnda. !l::.?:!.2~GOP, nn1·o !' H.15K:tn:2$'t8:l, papel;
para o l\linist.erin do Exterior 12\1 ::280$~131, p:qw!: para o
.\linisterio da Marinha, 3.():!!"1:~07$380, pane!; vara o l\linisteda nuerm. 3. 3tG: .1,(i3$1!H, papel; para o Mimsl t'rio da Agri('Ulfura, 5.589:G71$33t, papel; para o Ministerio da Viação e
Obras \Publicas. 770$, ouro n 10. 5?~ :272$SII(7, papel, e para o
Mi11islf'rio da .Tusfif~.a ~' N0;;oeios lntnrior"s, :l'.727:t:~2~~)Q7,
ll:lpl'l.

.

Rio dn .Tant>iro, 25 do agoslo de 1!):?2, 101" da
dt•J:iia f' :n" da Hcpubliea.

TnflcrHm-

Tlomm·o J1apt isto.

DEG11ET0 :\.

15.ô~Kl

-

DE ;,?,[) DE AClOSTn DE

1 ~:?2

AIJJ'r• ao Minisfei'Ío da fJIIf'1'ta o c1·rdilo especial rir 2.'~:!)00$,
para JlO(Jfllllr'nfo

O

â j'il'mo Crr!'r·afhu P11es 11"

CoiiiJI.

PrP~;idrntf'

da RPJmhlira do:-; Eslados Unidos dn Br·asil,
da nul.oriznção flllP lhe eonferc o derroto lof!i:-;lativo
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O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de
conformidade com o disposto nos arts. él 1J, verba 1" e 49, n. 13, da
lei n. 4.5!í5, de lO de agosto, e decreto legislativo 11. 4.569, de 25
de agosto, ambos do corrente anno, resolve iutroduzir no Codigo
de Organização judiciaria e Processo Militar as modificações já
aconselhadas pela experiencia, e mandar que, assim alterado e nos
termos em que com este baixa, seja elle observado desde já no
Exercito e na Marinha e opportunamentc submcttido ;í approvação
do Congresso Nacional.
Rio de janeiro, 26 de agosto de Hl22, 101" da lndependencia e
34° da Republlca.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.
]. P. da Veiga Miranda.

CODIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA E PROCESSO MILITAR
TITULO PRil'HEIRO
Da administração da justiça militar

CAPITULO I
DIVISÃO TERRITORIAL
Art. t.o O territorio da Republica, para a administração da
Justiça militar, em tempo de paz, divide-se em doze circumscripções, constitui das: a 1a, pelos Estados do Amazonas c Pará e pelo
Territorio do Acre; a 2", pelos Estados do Mnranhãn c Piauhy; a
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3", pelos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte; a 4", pelos Estados da Parahyba, Pernambuco e Alagôas ; a 5", pelos Estados de
Sergipe e Bahia ; a 6a, pelos Estados do Espírito Santo e Rio de
janeiro e pelo Districto federal; a 7a, pelo Estado de Minas Geracs; a s•, pelos Estados de S. Paulo c Goyaz; a 9', pelos Estados do Paraná e Santa Catharina; a 10" e a 11 •, pelo Estado do
Rio Grande do Sul, e a 12", pelo Estado de Matto Grosso.
Paragrapho unico. O Governo designará a séde de cada uma
destas circumscripçõcs, tendo em vista a concentração das forças.

CAPITULO li
DAS AUTORIDADES JUDICII\RIAS E SEUS AUXILIARES
Art. 2." A justiça militar é exercida:
a) por auditores e Conselhos de Justiça Militar nas respectivas
c i rcumscripçõcs;
b) pl'!o Suprc•no Tribtmal Militar em todo o paiz.
Art. 3." Cada circumscripção terá um auditor, com jurisdicção
110 Exercito e na Armada, excepto a 6", que icr;i sete, quatro com
jnrisdicção Haquclle e ires com jurisdicção nesta.
Art. 4." As autoridades são de duas entrancias, primeira e
segunda. De segunda serão as da 6" circumscripção e de primeira
Pdas a;; demais.
Art. 5." As autoridades judiciarias militares serão auxiliadas:
a) pelo ministcrio publico, composto de um procurador geral
c promotores ;
b) por escrivães;
c) por officiac~; de justiça.
Art. o." Haverá um promotor em cada circumscripção, excepto
na 6a, que terá doi" com jurisdie<;ão no Exercito e dois com jurisdicção na Armada.
Art. 7." Junto ~· cada auditor servirão um escrivão e um official
de justi<;a. Na 6 circumscripção haverá tres escrivães c dois
officiac:s de justiça junto aos auditores com jurisdicção no Exercito,
~~ tres cscril'ãe:; e dois offici~1~s de justir;a junto aos auditores com
ir11isdicção na Annada.
Art. 8." Na 6' circumscripção os auditores c promotores serão
dcsignnrl'ls ern ordem nnmcrica de antiguidade na respectiva jurlsdicção, por acto dn presidente do Tribunal c do procurador geral,
r ,;.c;pectivamcntc.
Art. 9.' Enr cada circumscripção haverá ainda dois supplcntcs de auditor e dois adjuntos de promotor. Na 6' circums·:ripção ltavcr:í qwrtro :;upplentes c quatro adjuntos, dois destes e
dois d:tl)tl'~llcs cor11 inrhdic,Jio no Exercito e os outros cora jurlsdicção ;,a Annar.la.
Paragrapho unico. Os supplcntes e adjuntos serão nomeados
por ontem nurnerica c nesta ordem substituirão os auditores e
pronwlorcs.

334

AC'l'OS DO POi>En. EXECUTIVO

CAPITULO 111
DA NOMEAÇÃO DOS JUIZES E COMPOSIÇÃO DOS
TRIBUNAES
SECÇÃO I
DOS AUDITORES

Art. 10. Os auditores serão nomeados pelo Presidente da
Republica. Os de primeira entrancia sel-o·ão mediante proposta
do Supremo Tribunal Militar, dentre os candidatos diplomados
em direito pelos institutos officiaes ou equiparados, que se
habilitarem em concurso, observadas as seguintes disposições:
§ 1.° Communicada pelo Governo a vaga, o presidente do Supremo Tribunal Militar fará annunciar pelo Diario Offlcial e por
despachos telegraphicos aos governadores e presidentes dos Estados ter sido marcado o prazo de 45 dias para se apresentarem na
secretaria do Tribunal as petições dos candidatos, devidamente
instruidas com documentos que provem os seus serviços e habi·
litações, condições de idoneidade e pratica de quatro annos, pelo
menos, de advocacia ou de cargos de magistratura da União ou dos
Estados.
§ 2. 0 A' proporção que forem sendo recebidas, a secretaria irá
preparando um relatorio de cada petição, com uma noticia circums·
tanciada dos documentos que a instruirem, e, até á sessão que seguir á expiração do prazo, apresentará esse trabalho ao presidente,
que o fará publicar no Diario Official.
§ 3.0 Nessa sessão proceder-se-á ao sorteio de uma commissão
de tres ·ministros, dos quaes pelo menos um civil, para, em parecer
fundamentado, fazer a classificação dos candidatos por ordem de
merecimento.
§ 4. 0 Este parecer será apresentado na sessão immediata, salvo
si o Triqunal resolver adiar a materia para outra sessão.
§ 5. A proposta ao Poder Executivo não poderá conter mais de
tres nomes, e os propostos serão classificados em primeiro, segundo
e terceiro logar. Si houver duas v~gas, a proposta comprehenderá
quatro nomes, e a mesma proporção se guardará havendo mais de
duas.
§ 6. o A eleição se fará em sessão secreta e separadamente para
cada um dos tres logares. Annunciado o escrutínio, cada ministro,
inclusive o presidente, votará para o primeiro Jogar em um dos
nomes da lista, e será classificado o candidato que obtiver maioria
absoluta. Do mesmo modo se procederá para o· preenchimento do
segundo e terceiro Jogares.
§ 7. 0 Si no primeiro escrutinio para cada logar nenhum candi·
dato obtiver a maioria absoluta, far-se-á segundo, e, si o mesmo
occorrer neste, far-se-á terceiro entre os tres nomes mais votados.
§ 8. 0 Si no terceiro escrutinio nenhum candidato attingir a votação necessaria, o Tribunal preferirá entre os tres mais votados:
1°, o mais antigo no serviço da magistratura;
2°, o diplomado em direito que á pratica de advocacia reuna
melhores titulos de habilitação e haja prestado ao paiz melhores
serviços;
0
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3°, o que for ou tiver sido militar ;
4°, o diplomado em sciencias jurídicas e sociaes, laureado pela

Faculdade que lhe conferiu o diploma ;
5°, o que tiver serviço publico federal.
§ 9. 0 Não sendo classificado nenhum dos candidatos, será immediatamente aberto novo concurso.
§ 10. A proposta ao Poder Executivo será acompanhada dos
documentos offerecidos pelos candidatos contemplados na lista.
§ 11. O parecer de que trata o § 3° será publicado no Dir..<J
Official juntamente com o resultado da eleição.
Art. 11. Os auditores não terão graduação militar, serão vitalicios. e não poderão ser removidos si não no caso de permuta ou
remoção a pedido, ou quando assim o exigir a conveniencia do
serviço demonstrada em processo administrativo feito pelo Governo. Neste ultimo caso será ouvido o Tribunal.
Paragrapho unico. O disposto neste artigo não exonera o auditor do dever de acompanhar as forças ou parte das forças, si
assim o entender o Governo, sempre que estas sahirem a serviço
da séde da circumscripção ou do seu territorio.
Art. 12. As vagas de auditor de 2a entrancia serão preenchidas
com os da primeira, mediante lista triplice, organizada pelo Tribunal.
Art. 13. Os supplentes de auditor serão graduados em direito.
O Presidente da Republica os nomeará pelo prazo de dois annos.
Art. 14. Os auditores nos casos de falta, impedimento, ferias,
licença, ou de vaga antes de tomar posse e entrar em exercido o
novo nomeado, serão substituídos pelos supplentes, ou por um
ad hoc, nomeado pelo commandante de forças permanentes mais
graduado da circumscripção ou do Jogar da reunião do Conselho. A
nomeação do auditor ad hoc deverá recahir tambem em cidadão
diplomado em direito. Não sendo isto possível, poderá ser nomeado
qualquer official das classes armadas, de patente igual á dos juizes
do Conselho que tenha de julgar o réo. Na 61L circumscripção os
auditores se substituirão reciprocamente na ordem da antiguidade,
salvo nos casos de licença, ferias ou vaga, se o numero em exercido
não fôr absolutamente sufficiente ás necessidades do serviço.
Art. 15. O auditor mais antigo da 6a circumscripção na
respectiva jurisdicção distribuirá o serviço com os demais c designará o que tenha de servir em cada Conselho.
SECÇÃO 11
DO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR

Art. 16. O Conselho de justiça Militar compor-se-á do auditor
e quatro juizes militares, de patente igual ou superior á do
accusado, e funccionará, conforme o caso, na séde da circumscripção ou na parada da unidade a que o mesmo pertencer, sob a
presidencia do official superior ou general mais graduado ou, no
caso de igualdade de postos, do mais antigo.
§ t.o A composição do Conselho para o processo e julgamento
dos generaes obedecerá até onde for possível ao criterio deste
artigo. Faltando generaes da patente ou antiguidade exigidas, o
Conselho se formará com generaes effectivos de qualquer patente
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ou antiguidade e, em falta destes, com reformados na ordem decrescente de postos.
§ 2. o Quando o accusado fôr praça de pret, qualquer que seja o
crime que lhe fôr imputado, o Conselho se comporá, além do auditor,
de officiaes até a patente de capitão ou capitão-tenente, sob a
presidencia tambem de um official superior.
Art. 17. Os juizes militares serão sorteados respectivamente
dentre os officiaes do Exercito e da Armada em serviço activo, e na
·
circumscripção em que estiverem servindo.
§ 1. o Os Conselhos para o julgamento de official ou praça de
pret, que tenham de funccionar na séde da circumscripção, se
constituirão de officiaes que ahi servirem. Só se recorrerá aos
dos estabelecimentos ou unidades de parada fóra da mesma séde,
quando o numero daquelles fôr insufficiente.
§ 2°. Para o julgamento dos officíaes e praças de pret, pertencentes a estabelecimentos ou unidades que tenham a sua parada
fóra da séde da circumscripção de justiça, se constituirão com os
officiaes desses estabelecimentos e dessas unidades. Si deste modo
não fôr possível a formação do Conselho, o accusado será julgado
na séde da circumscripção.
Art. 18. De seis em seis mezes o chefe do Estado Maior da
Armada e o chefe do departamento do pessoal da Guerra, nà
6a circumscripção, e, nas outras, o com mandante mais graduado,
de forças permanentes do Exercito, e o da Marinha, si h.ouver,
organizarão uma relação de todos os officiaes em serviço activo,
com a graduação e antiguidade do cada um, e bem assim com a
designação do Jogar onde estiverem servindo. Esta relação será
publicada em ordem do dia ou boletim, registrada em livro especial
e remettida ao auditor respectivo. Na 6a circumscripção serão as
relações enviadas aos auditores mais antigos respectivamente com
jurisdicção no Exercito e na Armada.
§ 1. o Dessa relação serão excluídos os officiaes do Estado
Maior do Presidente da Republica ; os ministros de Estado,
chefes e sub-chefes do Estado Maior, Chefe do Departamento
da Guerra, commandantes de divisões, regiões e circumscripções
militares e os officiaes que estiverem servindo nos seus gabinetes ou estados maiores ; alumnos das escolas ou cursos
de applicação profissional c os lentes, professores ou instructores.
§ 2. 0 No primeiro dia util de janeiro e julho, o auditor, na
séde da auditoria, a portas abertas e presente o promotor e o escrivão, depois de lançar em cedulas os nomes dos officiaes relacionados, tendo em vista o conselho a organizar, e de recolhel-os a
uma urna, sorteará os juizes militares.
§ 3. o Concluido o sorteio" o resultado será immediatamente
communicado pelo auditor á autoridade militar competente para
que esta, fazendo-o publicar em ordem do dia ou boletim, ordene
o comparecimento dos juizes ás 12 horas do terceiro dia util,
na séde da auditoria ou no Jogar onde tiver de funccionar o
Conselho. Do sorteio lavrar-se-á uma acta, que será junta por
cópia a cada processo.
Art. 19. No concursp de mais de um indiciado no mesmo processo, servirá de base para a constituição do Conselho a patente
do mais graduado.
Art. 20. Existindo na relação a que se refere o art. 18 apenas o
numero precisamente exacto de officiaes a sortear, estes serão
dados como sorteados. Si, porém, fôr insufficiente, o sorteio se
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fará dentre os offíciaes da relação a que se deva recorrer sómente
para completar o numero necessario á constituição do Conselho.
Do mesmo modo se procederá na organização dos conselhos da
séde da circumscripção, com relação aos officiaes de unidade de
parada fóra da mesma sédc.
Art. 21. Quando o accusado responder por crime funccional'
gerão sorteados, sempre que fôr possível, dois officiaes dos respectivos qqadros.
.
Art. 22. Em hypothesc alguma poderão ser sorteados para o
mesmo Conselho mais de dois membros das classes annexas.
Art. 23. O offícial sorteado para um Conselho não poderá sel-o
para outro antes de findo o trabalho do primeiro.
Art. 24. Official preso, ainda que disciplinarmente, não pódc
fnler parte do Conselho.
Art. 25. Si a relação não fôr remettida a tempo, recorrer-se-á
á do semestre anterior. A nova relação, quando enviada, servirá
para os sorteios subsequentes.
Art. 26. Não sendo possível a constituição do Conselho por
ção haver na relação officiaes de patente igual ou superior <\ do
occusado em numero sufficiente, recorrer-se-á, successivamente, aos
reformados da mesma classe, aos effectivos ou reformados da
outra. Si nem assim puder constituir-se o Conselho, o accusado será
julgado na circumscripção mais proxima em que isto fôr possivel. A
relação dos officiaes reformados será tambem remettida semestralmente ao auditor pelas autoridades de que trata o art. 18.
Art. 27. Si fôr sorteado algum official que, pela distancia a
que se ache, não possa comparecer á sessão de installação do
Conselho, será sorteado outro, que o substitua até que compareça.
Art. 28. No dia em que o official faltar á sessão sem causa
justificada perderá a sua gratificação, descontada á vista da relação
enviada pelo auditor á repartição pagadora, e, em caso de reincidencia, soffrerá, além desta pena, mediante representação do
presidente do Conselho, a de reprehensão ou prisão, até 3 dias,
imposta pela autoridade militar, sob cujas ordens estiver servindo,
provendo-se neste caso á sua substituição por novo sorteio. Si
faltar o auditor, o desconto será feito á vista da communicação
dirigida pelo presidente do Conselho.
§ 1. 0 Será substituído tambcm o official que fôr preso ou faltar
com cauia justificada.
§ 2. 0 São causas justificadas: sm~peição comprovada, demissão
do Exercito ou da Armada, deserção, processo, nojo, gala ou
licença com inspecção de saude e reforma.
§ 3. 0 O official sorteado em substituição de outro servirá pelo
tempo que faltar ao substituído. No caso de suspeição, funccionará
só no processo em que esta se verificar e no de nojo ou gala
durante os dias de sua duração.
§ 4. 0 O sorteio para substituição do official ausente será feito
na forma do art. 18, § 2". Quando a cedula sorteada fôr de officíal
que não possa comparecer á sessão designada, proceder-se-á de
accôrdo com o art. 27.
Art. 29. Si o accusado for official, o Conselho será constituído
para cada processo e se dissolverá, uma vez concluídos os trabalhos, reunindo-se novamente, caso sobrevenha nullidade do
proc·esso ou do julgamento, ou diligencia ordenada pelo Supremo
Trihunal.
Art. 30. O officíal sorteado ficará, durante os trabalhos do
Conselho, dispensado dos serviços militares. Emquanto não c·;fi':cr
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terminada a sua missão, ,não poderá, salvo caso urgente de disci·
plina ou de necessidade cio serviço, a juizo do Governo, ser transferido ou nomeado para serviço ucompativel com o do Conselho.
Art. 31. Quando sorteado o official que ainda não houver
preenchido as condições da lei de pmmoções, não deixará por isso
de ser promovido, desde que a pnmoção lhe toque, ficando,
porém, obrigado a fazer, como condiçã·J essencial para nova promoção, não só o tempo de embarque ou arn·gimentação do novo
posto, como o que lhe ficou faltando do posto anterior.
Art. 32. Ao Conselho de praça de pret da séde da circumscripção, uma ve7. constituído, irão sendo sujeitos os processos
occurrentes para a formação da culpa e jqlgamento. O Conselho funcdonará consecutivamente durante seis mezes.
Art. 33. Os Conselhos de praça de pret pertencentes á unidade
que tenha sua parada fúra da séde da circumscripção, só serão
alli sorteados quando a n.:!cessiuadc da justiça os reclamar, e se
dissolverão uma vez conclnidos todos os processos submettidos
ao seu conhecimento, não pod(~ndo r .:tmir-se novamente senão
nos casos previstos na parte final do art. 29.
Art. 34. O Governo fixará o numero de Conselhos que se deverão constituir para julgamento das praças de pret, e, bem assim,
determinará as sédes respectivajo:;, que deverão ser em Jogar publico
e de facil accesso.
SECÇÃO IH
DO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

Art. 35. O Supremo Tribunal Militar compor-se-á de nove
juizes vitalicios, com a denominação de ministros, nomeados pelo
Ptesidente da Republica, dos quaes tres escolhidos entre os offi.
eiaes genen~es efte~tivos do Exercito, dous entre os d:t Armada c
quatro entre a~ pessoas de que trata o § zn.
§ 1.0 A nomeação dos ministros militares será de livre escolhá
do Governo. Serão preferidos os que tiverem revelado publicamente
conhecimentos apreciaveis de direito penal ou processo militar.
§ 2. 0 Os ministros civis não terão graduação militar e serão
escoihidos, por merecimento, dentre os auditores de 2" entrancia,
classificados em lista triplice pelo Supremo Tribunal, ou dentre os
titulados em direito, com seis annos de pratica, e, de preferencia
mag·istrados, que se tenham notabilizado no paiz pelos seus estudo.; e trabalhos de direito militar. Dada a vaga si o Governo,
dentro de dez dias, não se valer desta faculdade, o Supremo Tri·
bun.al organizará a lista tripllce de auditores, e o Governo fará
enta.o a nomeação no decendio que se seguir :10 dia em que a lista
lhe for entregue.
Art. 36. O presidente c o vicL:-pre::;idente do Supremo Tribunal
!lerão eleitos, por dous annos, dentre os ministros militares, c não
poderão ser reeleitos. Os ministro!; civis presentes tomarão parte
tambem na votação.
Art. 37. No caso de impedimento, licença ou ferias serão substituidos por convocação do presidente do Tribunal : os ministros
civis por auditores de 2a entrancia, na ordem de antiguidade; os
ministros militares, por officiaes generaes do Exercito ou da
Armada, escolhidos em uma lista enviada pelos respectivos mi-
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nistcrios, de trcs em trcs mezes ; e o procurador geral por um
auditor de 2" cntrancia. No caso de licença ou ferias o procurador
geral interino será designado pelo Presidente da Rcpuhlica.
Paragrapho unico. A convocação só se fará se os membros
cffectivos restantes do Tribunal não constituírem o nuniero legal,
com poderes de deliberar.
Art. 38. O secretario do Supremo Tribunal Militar será diplomado em direito.
SECÇÃO IV
DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA MILITi'd(

Art. 3g. Os promotores da justiça militar serão n '.I meados pdn
I 'residente da Republica, dentre os cidadãos diplomados em

sciencias jurídicas e sociaes. Destes, os que forem ou tiverem ~ido
militares terão preferencia.
Art. 40. O procurador geral será um dos auditores de 2" cntt·ancia, de livre escolha do Presidente da Rcpublica. E' o chefe
do ministcrio publico c o seu orgão perante o Supremo Tribunal
Militar no processo e julgamento dos crimes a que se refere o
art. 60, lettra a.
Art. 41. No exercicio das funcções ha reciproca indep.cndencia
entre os orgãos do ministerio publico e os da ordem j udiciaria.
Art. 42. A distribuição de serviço aos promotores da 6" circumscripção caberá ao auditor mais antigo, respectivamente, no Exercito e na A r ma da.
Art. 43. Os adjuntos de promotor serão graduados em direito c
nomeados pelo Pre~idente da Republica por tempo indeterminado.
Art. 44. Os promotores serão substituidos pelos adjuntos nos
casos de impedimento, falta, ferias, licença ou de vaga ante~ de
tomar posse e entrar em exercido o novo no'ncado. Na 6'\ circumscripção, nas faltas e impedimentos, elles se substituirão rcciprocaménte dentro das jurisdicções em que servem.
Art. 45. Em caso de necessidade, o auditor, ou o presidente do
Conselho de Justiça, nomeará, segundo a hypothese, promotor
ad hoc. A nomeação, sempre que for possivel, recahirá em cidadãos
diplomados em direito.
Art. 46. O escrivão c os officiaes de justiça, que servirão ao
mesmo tempo de porteiros dos auditorias c Conselho, serão de livre
nomeação do auditor. Na 6" circumscripção esta attrihuição\ será
exercida pelo auditor mais antigo, respectivamente, no Excrctto c
na Annada.

CAPITULO IV
DA POSSE
Art. 47. Nenhuma autoridade judiciaria, assi111 co111u ueullunl
auxiliar da justiça militar, poderá tomar posse c cnfrar em exercício sem exhibir o titulo de nomeação, remoção ou promoção, e
sem prestar o compromisso de bem servir.
Art. 48. O comproinisso será prestado:
a) pelo presidente e ministros do Supremo Tribunal MiJitar pc~
raute o Tribunal ;
·

340

AdTOS tlO POtltlt EXECUTlVO

b) pelo procurador geral, auditores, supplentes c secretario.
perante o presidente do Tribunal ;
c) pelos promotores e adjuntos, perante o procurador geral ;
d) pelos escrivães e officiaes de justiça, perante os respectivos
auditores. Na 6" circumscripção o!4 officiacs de justiça prestarão o
compromisso perante o auditor mais antigo da respectiva ju~
risdicção.
Paragrapho unico. O compromisso póde ser prestado por
procurador, mas o acto da posse só se considera completo, para
os eHeitos legaes, depois que o nomeado entrar em exercicio.
Art. 49. O prazo para o nomeado entrar em exercido será de
dous mezes, contados da publicação da nomeação no Diario Official,
sob pena de ficar esta de nenhum effeito. Havendo legitimo impedimento, o prazo poderá ser prorogado até mais trinta dias.
Art. 50. Em caso de rem(Jção, permuta ou promoção, não ha
mistér de novo compromisso; basta que o funccionario commu~
ntque ao presidente do Supremo Tribunal Militar, ao procurador
geral ou ao auditor que entrou exercício.
Art. 51. A posse conta-se do eHectivo exercicio do cargo, que
do funccionario empossado communicará ao presidente do Supremo
Tribunal dentro de oito dias.

CAPITULO V
DAS ATTRIBUIÇÕES DAS AUTORIDADES jUDICIARIAS
E SEUS AUXILIARES
SECÇÃO I
DOS AUDITORES

Art. 52. Ao auditor, além do que lhe é attribuido neste Codigo,
compete:
a) apresentar ao Conselho a denuncia offerecida pelo promotor,
ou o pedido de archivamento do inquerito, papeis ou documentos,
bem como a portaria que inicia a acção criminal ex-ofjicio ;
b) presidir ao auto de corpo de delicto, si não houver sido
feito no inquerito, bem como aos demais exames e diligencias que
se tiverem de realizar por deliberação do Conselho, nomeando os
peritos;
c) requisitar das autoridades civis e militares as providencias
necessarias para o andamento do processo e esclarecímento do
facto;
d) iniciar a acção criminal ex~ofjicio, nos casos em que esta for
permittida ;
e) proceder, com assistencia do promotor e do escrivão, ao
sorteio dos officiaes que tiverem de servir no Conselho ;
f) communicar á autoridade, sob cujo commando se ache o
accusado, todas as decisões definitivas do Conselho ;
g) qualificar c interrogar o accusado, inquirir e acarear as
testemunhas ;
h) conceder a menagem, si o crime já estiver devidamente elas ..
sificado, ouvindo previamente o ministerio publico ;
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l) servir de relator no Conselho de justiça, redigindo os des..
pachos de pronuncia ou não pronuncia, ou quaesquer outras
decisões sobre incidentes da causa, e a sentença, sendo-lhe conce..
dido pelo Conselho, si o pedir, o prazo de 24 a 48 horas para a
redacção;
·
j) processar e julgar as justificações que lhe forem requeridas,
para a percepção do montepio ;
k) suspender até 60 dias, ou demittir mediante processo admf..
nistrativo, o escrivão e os officiaes de justiça, independentemente
de outras penas em que houverem incorrido ;
l) expedir quaesquer alvarás, inclusive de soltura e mandados
de prisão, citação, intimação, busca e apprehensão, em cumprimento de decisões do Conselho ;
m) receber a appellação, ou os recursos, si o Conselho já houver
encerrado as suas sessões;
n) nomear escrivão ad hoc;
o) remetter á Secretaria do Supremo Tribunal, para serem archivados, os autos dos processos findos;
p) apresentar ao presidente do Supremo Tribunal Militar, no
mez de janeiro de cada anno, um relatbrio da administração da
justiça, na circumscripção, durante o anno anterior. Na 61\ circum..
scripção esse relatorio incumbirá ao auditor mais antigo da respectiva jurisdicção, que. o organizará á vista dos dados reunidos
pelo seu escrivão e fornecidos pelos outros auditores.
SECÇÃO 11
DO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR

At t. 53. Ao Conselho de justiça Militar compete :
a) receber ou não a denuncia, ou a portaria da acção criminal
ex-officio e resolver sobre o pedido de archivamento;
b) converter em prisão preventiva, a detenção ou prisão do
indiciado, ordenada pela autoridade militar na phase do inquerito,
si occorrerem as condições do art. 125, ou, em caso contrario,
ordenar a soltura ;
c) decretar a prisão preventiva do denunciado e conceder a
menagem;
d) formar a culpa ;
,
e) ordenar a prisão do pronunciado ou condemnado ;
f) resolver as questões de direito que se suscitarem na formação
da culpa ou no julgamento do réo ;
g) pronunciar ou não o denunciado;
h) julgar os climes previstos na legislação penal milltar;
1) receber a app~llação ou recursos ;
Art. 54. Ao pre~idente do Conselho compete :
a) presidir as sessões, propôr afinal as questões, apurar e proclamar o vencido ;
b) nomear advogado ao accusado que o não tiver e curador ao
de menor idade ;
c) requisitar o comparecimento do accusado, quando preso, e
das testemunhas militares, ou mandar intimai-as, quando civis;
d) fazer a policia dac; sessões, chamar á ordem os que della se
desviarem, impondo silencio aos assistentes, fazendo sahir os que

AGTOS JlO PODER EXF.GU'rlVO

não se conformarem, prendendo ós desobedientes e mandando lavrar
auto de flagrante contra os que faltarem com o respeito devido ao
Conselho ou a qualquer de seus membros ;
e) prender os que assistirem ás sessões com armas prohibidasc mandai-os apresentar á autoridade competente pat"a o processo ;
f) votar em caso de empate;
g) recorrer ex-offtcio para o Supremo Tribunal Militar no
proprio despacho que não receber a portaria iniciando a acção
penal.
Paragrapho unico. No caso de omissão do presidente do Coil
selho, o juiz desacatado, na hypothese da lettra c, poderá reclamá.•
do presidente do Supremo Tribunal Militar que ordene a instauração
do processo.
Art. 55. Os outros juizes militares poderão reperguntar ás
testemunhas e reclamar as diligencias que julgarem necessarias á
elucidação dos factos.
Art. 55. O Conselho póde installar-se ou funccionar desde
que esteja presente a maioria de seus membros, inclusive o auditor. Nas sessões em que se tiver que decidir da pronuncia ou
impronuncia e na do julgamento final, porém, exige-se o comparecimento de todos. O presidente do Conselho, quando faltar, poderá
ser substituido pelo juiz que se lhe seguir em antiguidade ou posto,
si for official superior.
Art. 57. As sessões do Conselho se farão em dias successivos,
salvo o caso de adiamento facultado por este Codigo, ou força
maior comprovada e expressa na acta e só poderão ser adiadas
depois de quatro horas de trabalho consecutivo. A de julgamento,
porém, será pemarnente.
Art. 58. Quando o Conselho indeferir o pedido de archivamento do inquerito, papeis ou documentos que lhe tiverem sido
presentes, ao promotor concederá o prazo de trcs dias para que
venha com a sua denuncia.
Art. 59. Nenhuma íngerencia no Conselho é permittida ás
autoridades militares, qualquer que seja a sua categoria ou o
motivo invocado.
SECÇÃO 111
DO SUPREMO

TRIBUNAL MILITAR

Art. 60. Ao Supremo Tribunal Militar compete :
a) processar e julgar os seus membros militares, nos crimeg
militares e de responsabilidade, e os orgãos do ministerio publico,
os ministros civis, os auditores e os juizes militares do Conselho
de justiça, nestes ultlmos crimes ;
b) conhecer dos recursos interpostos dos despachos do auditor
e hem assim das decisões e sentenças do Conselho de justiça ;
c) julgar os conflictos entre os Conselhos de justiça Militar ;
d) mandar que se enviem por cópia ao respectivo auditor, ou
á autoridade civil, conforme a hypothese, as peças necessarias á
formação da culpa, sempre que no julgamento de um processo
encontrar indicios de novo criil1c, ou de novo criminoso não
processado ;
e) resolver sobre a antiguidade dos auditores, organizando annualmente a respectiva lista, e enviar ao Governo a lista triplice
J1os aullltores, para os effeitos dos arts. to e 12;
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f) julgar os embargos oppostos ás suas sentenças ;
g) advertir, censurar ou suspender do exercício até 60 dias
nos accórdãos os juizes inferiores c mais funccionarios por omissão
ou faltas no cumprimento dos seus deveres, e remetter ao procurador geral, para proceder na fórma da lei, cópia dos precisos
documentos, quando, em autos ou papeis submettidos ao seu exame
jurisdiccional, descobrir crimes de responsabilidade ;
h) organizar a secretaria de accOrdo com a dotação orçamentaria e regular o provimento dos cargos e accessos dos respectivos
funccionarios, que serão todos, inclusive o secretario, nomeados
pelo presidente do Tribunal;
z) organizar. o seu Regiment·:: Interno.
Art. 61. Nos casos em que possa vir a ser imposta ao réo a
pena de 30 annos de prisão, o Supremo Tribunal só funccionará
com a presença de, pelo menos; tres juizes civig e tres militares.

SECÇÃO IV
POS AUXILIARES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 62. Ao promotor incumbe :
a) requerer á autoridade militar competente inquerito policial
p:ua o descobrimento do crime e seus autores;
b) denunciar os crimes, assistir á formação da culpa c julgamento ç promover todos os termos da accusação ;
c) L!c-:;rrer sempre para o Supremo Tribunal Militar dos despachos do não recel.1imento da denuncia e de não pronuncia e da
ge;•tença que julgar cxtincta a ac,~ão penal pela prcscripção;
d) accusar os criminoso-:;, promover a gna prisão f' a execução
elas sentenças ;
e) interpor os recursos le~aes ;
f) requisitar das repartiçües e autoridades competentes, dos archivos e cartorios as certidões, exames, diligencias e esclarecimentos necessarios a0 exercicio de suas funcções;
g) funccionar, por distribuição, nas justifica•~ões para a perecpção do montcpi :) e meio soldo ;
lz) organizar e remetter ao procurador geral a estatistica criminal de su~ promotoria.
Art. 63. Ao promotor, como ao auditor, nos casos de procedimento cx-o{ficio, é licito arrollar testrmunhas que não tenham eleposto no inquerito policial militar.
Art. 64. Ao procurador geral, além do que, estatuído no art. 62,
lhe fór applicavel incumbe :
a) s11perintendcr todo o serviço do Ministerio Publico, expedir
ordens e instru'~Ç(}es aos promotores para o desempenho regular e
unifonn~! de suas attribuiçücs, fazer effectiva a responsabilidade dos
mesmos e dos demai3 emp!·egados da justiça;
b) ofticiar nos recursos intí:!rpostos pelos promotores e submettidos ao conhecimento do Supremo Tribunal Militar e naquellcs em
que, d~pois de exaii!inados os autos pelos relatores, verificai em
t·~~~c-; a 11ecessidade de sua audiencia;
c) rl·qucnr tudo quanto julgar neeessario para o julgamento das
f:am~as;
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d) denunciar e accusar os réos nos crimes da competencla originaria do Supremo Tribunal Militar ;
e) organizar annualmente a estatistica criminal militar.
Art. 65. Ao escrivão incumbe :
a) escrever em fórma legal os processos, mandados, precato-rias, cartas de guia e mais actos proprios do seu officlo;
b) passar procurações apud acta;
c) dar independentemente de despacho, as certidões verbo ad
verbum, ou em relatorio, que lhe forem pedidas e não versarem
sobre objecto de segredo ;
d) ler o expediente e os autos nas sessões do Conselho, tomando
nota de tudo quanto nellas occorrer, para lavrar a acta respectiva
que tem de ser junta aos autos, na qual mencionará a hora em que
se começaram e terminaram os trabalhos ;
e) fazer em cartorio as notificações de despachos ordenadas
pelo auditor ;
f) acompanhar o auditor nas diligencias do seu officio ;
g) archivar os livros e papeis, para delles dar conta a todo tempo;
/z) ter em dia a relação de todos os moveis e utensilios da auditoria, os quaes ficarão a seu cargo ;
i) reunir os dados necessarios ao relatorio annual do auditor c
fazer a correspondencia administrativa da auditoria ;
J) ter sob sua guarda e responsabilidade os autos dos processos
submettidos ao Conselho ;
k) rubricar os termos, actas e folhas dos autos.
Art. 66. Ao secretario do Supremo Tribunal incumbe, além das
attribuições administrativas que lhe forem dadas no Regimento
Interno:
a) assistir ás sessões para lavrar as actas c assignal-as como
presidente, depois de lidas e approvadas ;
b) lavrar portarias e ordens;
c) receber e ter sob a sua guarda e responsabilidade os autos
e papeis apresentados ao Tribunal, e submettel-os á distribuição;
d) passar, independentemente de despacho, as certidões que
lhe forem pedidas de livros, autos e documentos sob sua guarda, e
não versarem sobre objecto de segredo;
e) proceder á leitura do processo na sessão de julgamento dos
crimes da competencia originaria do Supremo Tribunal ;
f) remetter ao auditor respectivo copia do accordão logo que
tenha passado em julgado.
g) archivar os autos de todos os processos findos, livros e
papeis para delles dar conta a todo tempo.
Art. 67 Aos officiaes de justiça incumbe fazer as citações e intimações e executar as ordem do auditor e do presidente do
Conselho deJustiça, e, como porteiros, apregoar a abertura e encerramento as sessões do Conselho, fazer a chamada das partes
e testemunhas e prover ao serviço dos amlitorios.

CAPITULO VI
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 68. Nâo podem servir conjuuctamente juizes, membt·os do
Ministerio Publico, escrivães e advogados que tenham entre si, ou
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uns com os outros, parentesco consanguineo ou affim na linha
ascendente ou descendente, e na collateral até ao segundo gráo.
§ 1.0 Quando a incompatibilidade se der com advogado, é este
que deve ser substituido.
§ 2.0 No caso de nomeação, a incompatibidade resolve-se.
antes da posse, contra o ultimo nomeado, ou contra o menos idoso
si a nomeação fôr da mesma data; depois da posse, contra o que
lhe deu causa; e si a incompatibilidade fôr imputavel a ambos,
contra o mais moderno.
Art. 69. A acceitação da nomeação de auditor, promotor ou escrivão, por parte do militar de terra ou mar, activo ou reformado,
importa a reversão á vida civil, com perda de todos e quaesquer
direitos da vida militar, salvo o relativo ao montepio.

CAPITULO VII
DAS SUSPEIÇÔES
Art. 70. Considera-se suspeito o juiz que :
a) fôr amigo intimo, inimigo capital, ascendente, descendente,
sogro, genro, irmão, cunhado, tio, sobrinho ou primo co-irmão do
accusado;
b) fôr directamente interessado por qualquer modo na decisão
da causa;
c) tenha aconselhado alguma das partes ou se manifestado
sobre o objecto da causa;
d) conhecer do facto, por ter feito o inquerito ou servido de
perito;
e) tenha dado parte official do crime, haja deposto ou deva
depô r como testemunha.
Art. 71. Em qualquer dos casos acima o juiz deverá dar-se por
suspeito embora o accusado não allegue a suspeição. O juiz fundamentará a suspeição.
Paragrapho unico. Esta póde ser declarada ex-ojjicio pela
instancia superior, desde que esteja patente dos autos.
Art. 72. Quando algum juiz fôr arguido de suspeito, a decisão
de ser ou não procedente a suspeição será tomada pelos outros
juizes do Conselho ou do Supremo Tribunal.

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÚES PECULIARES AOS JUIZES E FUNCCIONARIOS
DA JUSTIÇA MILITAR
SECÇÃO I
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS JUIZES E MAIS FUNCCIONARIOS DA SUSPENSÃO E PERDA DAS FUNCÇOES

Art. 73. O procurador geral e os promotores exercerão os seus
cargos emquanto bem servirem, a juizo do Governo.
Art. 74. Os funccionarios da justiça militar terão os vencimentos da tabella annexa.
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Art. 75. E' facultado aos auditores de primeira entrancia re..
nunciar a promoção á segunda, e aos desta a promoção a ·ministro
do Supremo Tribunal. Os renunciantes, porém, perderão tndos os
direitos de antiguidade no respectivo quadro c entrancia.
.
Art. 76. Os juizes e mais funccionarios da justiça militar ficarão suspensos do exercido de suas funcções:
a) quando prouunciados ou condemnados, si a condemnação
não importar a perda do cargo ;
b) quando deixarem o exercido do cargo sem licença, ou não o
reassumirem depois de finda esta.
Art. 77. Os anditorcs c advogados de officio, e promotores
serão passíveis das seguintes peuas disciplin:ues, impostas respectivamente pelo Supremo Tribunal Milit:n·, por int<:>rmedio dn
seu presidente, e pelo procurador grrr1l:
a) advertcncia particttlar;
I}) censura publica :
c) suspensão do cxercicio até 60 dias.
Paragrapho unico. Essas penas serão applicadas não só quando
a indisciplina ou acto de desrespeito for praticado contra o Supremo
Tribunnl ou contra qualquer dos seus ml.!mbros, como tambem
quando commettido pelo promotor contra o prncurador geral, sejam
quaes for::!m os meios usados.
Art. 78. O secretario do Supremo Tribunal !\lilitar Hcar:i sujeito
ás penas prescriptas no Regimento Interno.
Art. 79. O escrivão e officiaes de justiça s1~rão pas~iveis das
seguintes penas disciplinares impostas pelos auditorex junto aos
quaes servirem :
a) advertencia particular ou em portaria ;
h) suspensão até 60 dias.
SECÇÃO 11

no

VESTUARIO DOS JUIZES E MEMBROS 1)0 MINISTERIO PUBLICO

Art. 8!1. Os ministros militares e os juizes militares dos Con-

~ell1os

de Justiça, sempre que se reunirem, deverão estar fardados.
Art. 81. Os ministros civis, o procurador geral, os auditores,
os promotores, o secretario, o escrivão, os officiaes de justiça e
contínuos usarão nar. sessões e audiPncias o vcstuario descripto no
Regimento Interno do Tribunal.
DI\ ANTIGUIDADE DOS AUDITORE.S

Art. 82. Os auditores são obrigados a matricul::u··se na secretaria do Supremo Tribunal Militar, dentro L!e GU dias, contados da
publicação deste Codigo para os actua ~s c da 1)0s;.;e para os novos
nomea<los, devendo a matricula conter o nonw e a idad~ do requerente, data da primeira nomeação, poss~ e e:-:ercicio, as interrupções, e seus motivos, soh pena de ~.ttsp•.'lhãr) illll'osta pelo
pn:sidcutc do Trihunal.
Art. 83~ Por antiguidade no cargo entende-se o tempo <;te effe
ctivo sP.rviçn no mesmo, deduzidas quasquer interrupções, excopto:
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a) o tempo de licença para tratamento de Rande até 12 mezes
em cada periodo de seis annos ;
b) o tempo marcado ao audítor removido para se transportar
<Í nova circumscripção ;
c) o tempo de suspensão do exercido em virtude de processo
crime de que seja absolvido.
Art. 84. A antiguidade, em cada cntrancia, será regulada respectivamente, pela data da posse, e si acontecer que essa data seja
a mesma para dois ou mais auditores, será mais antigo o que
maior tempo de effcctivo exercício tiver na entrancía. Verificada
ainda a igualdade de condições, a preferencia caberá ao que maior
tempo tiver de effectivo exercido de auxiliar de auditor, de serviço
militar, de outro serviço publico federal, ou de idade.
Paragrapho unico. Na apuração da antiguidade na entrancía
só se tomará. em consideração o tempo de serviço ahi realmente
prestado, descontado todo c LJUalquer periodo em que os auditores
tenham deixado o exercício na mesma, sejam quaes forem os motivos, salvo pam desempenharem commissões proprias do c:-~rgo,
autorizadas por lei ou regulamento, e o período de férias.
Art. 85. O Supremo Tdbunal Militar organizará annualmente,
e fará publicar no Diario Offtcial, até 15 de .ianeiro, a lish de
antiguidade dos auditores.
Art. 86. As reclamações contra a lista de antiguidade serão
processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal, observada~ as ~e
guintes disposições:
I. A reclamação deverá ser apresentada, quanto aos auditores da 6• circumscripção, ou posta no correio, quanto aos das
outras, dentro de 15 dias contados da data da publicação da lista
no Diario Offtcial, ou chegada deste á séde da circumscripção.
Examinada pelo relator e discutida pelo Tribunal, poderá este
julgai-a desde logo improcedente por falta de fundamento, ou, em
caso contrario, mandará ouvir os interessados, marcando a cada
um prazo razoavel, que não excederéi de 15 dias, para a 6a circumscripção.
11. Findos os prazos marcados, com as respostas ou sem ellas,
iulgar;i o Tribunal em definitiva a reclamação.

TITULO SEGUNDO
Do processo

CAPITULO I
DO INQUERITO POLICIAL MILITAH

Art. 87. O inquerito policial militar con!-'.iste em um proces!'o
stunmnrio, em que se ouvirão o indiciado e o offendido, e duas ou
tres testemunhas, e se fani o corpo de delicto ou qualquer exame c
diligencia ncccssaria ao esclarecimento do facto e su:ts circumstancias.
Paragrapho unico. Quem fizer o inquerito juntará aos autos
uma lista das pessoas, além das j'í ouvidas, que tenham ra~ão de
'3aber do facto criminoso.
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Art. 88. O inquerito póde ser instaurado :
a) ex·ofjicio ou em virtude de determinação superior ;
b) a requerimento da parte offendida ou de quem legalmente a
represente ;
c) em virtude de requisição do Ministerio Publico.
d) a requerimento do militar para defender-se de accusações
que lhe sejam arguidas officialmente.
§ 1. 0 O procedimento ex-ojjicío compete á autoridade militar
sob cujas ordens estiver o accusado, logo que ao conhecimento della
chegue a noticia do crime que a este se attribue.
§ 2.0 A determinação para instauração do inquerito compete,
observada a ordem hierarchica ou administrativa, ao superior ou
chefe da autoridade a que se refere o paragrapho anterior.
§ 3. o O requerimento e a requisi~ão de que tratam as lettras
b e c serão dirigidos á autoridade mihtar sob cujas ordens servir
o accusado e o de que trata a letra d ao Ministro.
Art. 89. A policia militar será exercida pelos Ministros da
Guerra e da Marinha, inspectores, commandantes de região ou
de unidades, chefes ou directores de estabelecimentos ou repartições militares, por si ou por delegação. ·
Paragrapho unico. No caso de indicias contra um official, essa
delegação poderá ser exercida por outro de patente igual ou su·
perior. Em casos excepcionaes poderá o Governo designar um au•
ditor para fazer' o inquerito.
Art. 90. A autoridade que fizer o inquerito ou o encarregado
deste será auxiliado por pessoa idonea de sua confiança e designação, a qual escreverá os termos necessarios e não poderá
excusar-se nem ser recusada pela autoridade sob cujas ordens
estiver servindo.
Art. 91. Terminadas as diligencias policiaes, serão autoadas
todas as peças, seguidas de um relatorio e observadas as disposições seguintes :
§ 1. o Si os factos constantes das averiguações constituírem
contravenções da disciplina militar, proceder-se·á de conformidade
com o disposto nos regulamentos disciplinares do Exercito e da
Armada.
§ 2. 0 Si os factos constituírem crime ou contravenção da com•
petencia dos tribunaes civis, serão os autos remettidos á autoridade
competente.
§ 3. o Si os factos constituirem crime da competencia dos tribúnaes militares, serão os autos remettidos ao auditor respectivo,
que immediatamente os mandará com vista ao promotor. Na 6,. circumscripção a remessa se fará ao auditor mais antigo, respectiva·
mente, com jurisdicção no Exercito e na Armada.
§ 4. o Si no inqucrito nada foi apurado, serão os autos atchi·
vados.
§ 5:• No caso de delegação os autos serão remettidos á autoridade que ordenou o inquerito, a qual procederá na fórma dos
paragraphos anteriores.
Art. 92. O promotor poderá assistir, por iniciativa propria ou
por sollicitação de quem fizer o inquerito, aos termos deste.
Art. 93. Não haverá inquerito policial em caso de Da~rante
delicto, ou quando se julgar dispensavel por estar o, facto Já esclarecido.
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CAPITULO 11
DA ACÇÁO CRIMINAL, DENUNCIA E PROCEDIMENTO
" EX-OFFICIO "
Art. 94. O processo criminal inicia-se :
a) por denuncia ;
b)

ex-officio.

Art. 95. A denuncia compete ao Ministcrio Publico e deve
conter:
a) a narração do facto criminoso, com todas ·as circumstancias
conhecidas ;
b) o nome do delinqucntc, seu posto ou emprego, ou os seus
signaes caracteristicos, si o nome for ignorado ;
c) as razões de convicção ou presumpção da deliquencia ;
d) nomeação das testemunhas, em numero nunca menor de tres
nem maior de seis, e dos informantes.
Art. 96. A denuncia que não tiver os requisitos legacs não
será recebida.
Art. 97. Não se admittirá denuncia de pai contra .filho ou
vice-versa ; de irmão contra irmão, nem de advogado contra con::;;tituinte, pelos crimes que vier conhecer em confiança no exercício
da profissão.
'
Art. 98. A parte offendida poderá intervir para auxiliar o promotor, mas não lhe é licito produzir testemunhas al•:m das arroladas, ou interpôr qualquer dos recursos legaes.
Art. 99. Compete ao offendido ou a quem tiver qualidade para
representai-o o direito de invocar a acção do Ministerio Publico
por meio de petição. Nas auditorias de mais de um promotor a petição será dirigida ao auditor mais antigo.
Art. 100. A denuncia, sob pena de responsabilidade criminal,
será offerecida pelo promotor dentro de cinco dias, contados do
recebimento do inquerito ou dos documentos em que ella se
basear.
Art. 101. O procedimento ex-officio compete ao presidente do
Supremo Tribunal ou ao auditor em todos os crimes quando, esgotado o prazo legal, não tiver sido apresentada a dentmcia.
Art. 102. A acção criminal ex-officio será iniciada por meio de
portaria, na qual o presidente do Supremo Tribunal ou o auditor
exporá o facto com as suas circumstancias, c mandará autoar os
papeif? ou documentos que lhe tiverem sido presentes para proceder nos termos ulteriores do processo. A portaria deverá conter
os mesmos requisitos da denuncia.

CAPITULO lll
UO FôRO COMPETENTE
Art. 103. A competencia é determinada: 1n, pelo logar do
crime; 2°, pelo logar da unidade, flotilha ou estabelecimento em que
estiver servindo o delinquente na occasião do crime; 3°, pelo logar
·;l(' estava servindo ou for servir o accusado.
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Art. 104. Os civis, co-réos em crime militar, em tempo de paz,
respondem no fôro commum.
Art. 105. Quando o delinquente for accusado de dous ou mais
delictos da mesma ou diversa natureza, commettidos em logares
differentes, mas com uma só intenção, será competente para o processo o fôro da circumscripção do crime mais grave.
Art. 106. Para os delictos praticados em paizes estrangeiros
ou a bordo de navio em viagem ou commissão, o fôro competente
será o da 6" circumscripção.
§ 1." No caso do navio, porém, ser obrigado a demorar-se
por tempo sufficiente para fazer-se o processo em um porto intermedia, séde de circumscripção ou de Conselho, ahi será julgado o
accusado.
§ 2." Si o navio tiver de estaciouar no estrangeiro, após a
pratica do delicto, o accusado será jlllgado por um Conselho sorteado na fórma do art. 18, § 2°, entre os officiaes da guarnição, os
em serviços do paiz no Jogar e os reformados, si houver, sendo o
auditor nomeado pelo commandantc, de conformidade com o
art. 14.
Art. 101. Os militares do Exercito e da Armada que juntamente cornmetterern crime serão julgados por um Conselho coustituido por officiaes pertencentes á clàssc da auctoridade militar que
primeiro conheceu do .facto.
Art. 108. A reforma, exclusão, demissão ou dispensa do serviço
militar não extinguem a competencia do fôro militar para o processo
e julgamento dos crimes cpmmetidos ao tempo daquelle serviço.
Art. 109. O fôro militar é competente para processar e julgar nos
crimes dessa natureza:
a) os militares do Exercito activo e da Armada, dos differcntes
quadros e serviços ;
b) os officiaes reformados do Exercito e da Armada, quando
em serviço ou em commissão de natureza militar;
c) os officiaes da reserva de 2·~ classe do Exercito de l" linha,
nos termos do art. 17 do decreto legislativo n. 3.352, de 3 de outubro de 1917;
d) os officiaes da reserva da Armada, nas mesmas condições
dos da 2a classe do Exercito de 1" linha ;
e) os officiaes c praças do Exercito da 2" linha, nos termos do
art. 6° do decreto n. 13.04~, de 2!:J de maio de 1918 ;
f) os reservistas do Exercito da 1'1 linha e os da Armada,
quando mobilizados, em manobras ou em desempenho de funcções
militares;
g) os sorteados insubmissos ;
/z) os assemelhados do Exercito e da Armada.
Art. 110. São assemelhados, para os effeitos da lei penal, os que
exercerem funcções de caracter militar a bordo dos navios da
Arruada ou embarcaçõe~; sujeitas a esse regimen, nas fortalezas,
quarteis, acampamentos, estabelecimentos, repartições, Jogares, em
geral, de caracter propriamente militar, e os sujeitos em razão do
serviço que desempenham, devidamente especificado em leis e regulamentos, a preceitos de subordinação ou disciplina.
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CAPITULO IV
DUS CONFLICTOS DE JU[{ISDICÇÁO
Art. 111. Tanto os Consdhos, por meio de representação, como
o Ministeriu Publico ou o accusad.o, mediante requerimento, podem
suscitar conflicto de jurisdicção.
Art. 112. O conflicto será resolvid1l pelo Supre111o Tribunal,
observadas as disposições seguintes:
§ I. o O suscitante remetterá á secretaria do Tribunal uma exposição fundamentada do caso, acompanhada dos doct11ncntos que
Ihc parecerem necessarios
§ 2.·' Recebidos os papeis, serão distribuídos ao ministro a
quem competir; este, depois de mandar sustar o andamento do
processo, ouvirá o procurador geral, fad um relatorio verbal c o
Tribunal discutirá e decidirá a questão.
§ 3." Lavrado o accórdão, que conterá explicitamente os fundamentos da decisão, remettcrá o secretario cópia ddk a cada um
dos conselhos em conflicto.
§ 4. 0 Si dois ou mais conselhos forem toJos competentes, correrá o processo perante aquelle que primeiro dclle conheceu ; si
ineompetentes, fará o Tribunal remetter o processo ao fôro que
competente for.

CAPITULO V
DA CITAÇÃ( l
Art. 113. RecciJida a d~nuncia, ou expedida a portaria no caso
de procedimento ex-officio, procedcr-sc-r'i á citação do accm;ado
para ver-se processar.
Art. 114. A citação poderá ser feita:
tl) por mandado, quando se tiver de cffeduar em logar da jurisdicção da autoridade que a mandou fazer ;
b) por portaria, no caso de procedimento ex-offtcio;
c) por prccatoria, quando houver de ser feita fúra do logar da
jurisdicção da autoridade a quem fôr requerida;
d) por editacs, quando o citandP c~tiver an~ente em Jogar
ignorado.
Art. 115. O mandato, portaria, precatoria ou edital, e~critlto
pelo escrivão e assignado pelo auditor, deverá conter:
1n' a indicação da autoridade que 111<\f.\da citar ;
2", o nome do citando, seu posto ou ·emprego, ou os seus signaes caracteristicos, si o nome for ignorado, e o nome do citante
quando não for o Ministcrio Publico ;
'
3··, o objccto da citação;
4", o logar, dia e hora em que o citat~~o deve comparecer.
Paragrapho uni co. A precato ria conterá ainda a designação da
autoridade a quem é dirigida.
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Art. 116. As citações serão sempre feitas de dia e cont ante ..
cedencia de 24 horas, pelo menos, do acto para que se é citado.
Art. 117. Para o cumprimento da citação por precataria será
concedido prazo razoavel, segundo as distancias e facilidades de
communicação ; na citação por edital o prazo será de 8 a 30 dias.
Art. 118. A citação feita no inicio da causa é pessoal. Para
os demais termos do processo basta a citação do procurador consti•
tu ido em juizo.
Art. 119. O citado declarará por escripto que está scicnte da
citação, c, não sabendo, não podendo ou não querendo escrever,
fará outrem por elle a declaração, a convite do official da diligencia
e na presença de duas testemunhas, que assignarão com este.
Art. 120. Revel o accusado, o juizo proseguirá nos termos do
processo até a pronuncia, inclusive.
Art. 121. O accusado preso assisti rá a todos os termos do
processo.

CAPITULO VI
DA PRISÃO E DA NOTA DE CULPA

Art. 122. Qualquer cidadão póde, e os militares devem, prender
quem for desertor ou estiver pronunciado, ou for encontrado com..
mettendo delicto militar, ou, após a pratica deste, tentar fugir,
perseguido pelo clamor publico. Sómente nestes dois ultimas casos
a prisão se considera feita em flagrante delicto.
Art. 123. Effectuada a prisão em flagrante delicto, a autoridade
militar a quem for apresentado o preso fará lavrar o respectivo
auto, o qual mencionará o facto da prisão, as circumstancias que
a acompanharam, o nome do preso e a sua graduação militar, si a
tiver, mandará proceder a corpo de delicto, apprehender os do·
cumentos e instrumentos do crime, para o que dará as buscas
necessarias, e remetterá tudo, com o rói das testemunhas, dentro
de 48 horas, ao auditor respectivo. Este, por sua vez, enviará o
que houver recebido ao promotor competente, para proceder nos
termos da lei.
Art. 124. A autoridade dará ao preso, dentro de 24 horas, nota
de culpa, por ella assignada, com o motivo da prisão e os nomes
das testemunhas.
Art. 125. Fóra do flagrante delicto, a prisão, antes da culpa
formada, poderá ser ordenada quando a ordem, a disciplina ou o
interesse da justiça o exigirem, oc:orrcndo em conjuncto ou isola~
da mente as segumtes condições:
a) declaração de duas testemunhas que deponham sob compromisso e de sciencia propria, ou prova documental, de que resultem
vehementes indlcios contra o indiciado ;
b) confissão do crime ;
Art. 126. A prisão pi·eventiva póde ser determinada por ordem
cscripta ou, nos casos urgentes, por via telegraphica, ou por
qualquer modo que torne certa a sua cxistencia.
Art. 127. A ordem de prisão será expedida ex~officio ou a t•c ...
querimento do Ministerio Publico.
Paragrapho unico. A cópia do mandado de prisão equivalerá á
nota de culpa.
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Art. 128. A ordem de prisão requer, para a sua Jcgitin1idade,
o concurso das formalidades seguintes :
ta, que emane da autoridade competente; .
2'", que seja escripta pelo escrivão e assignada pot· essa autoridade;
3"', que nomeie a pessoa que deve ser presa, ou a designe por
signaes que a façam conhecida do executor ;
411 , que declare o motivo da prisão;
5a, que seja dirigida a quem fôr competente para executai-a.
Art. 129. Quando o accusado estiver fóra da jurisdicção da autoridade que decretar a prisão, será esta requisitada por precataria
á autoridade competente da circumscripção em que o mesmo se
achar.
Art. l3J. Si o accusado estiver em paiz estrangeiro, a prisão
será requisitada de accôrdo com as regras do Direito Internacional.
Art. 131. Na execução da ordem de prisão observar-se-á o
seguinte:
I. O executor dar-se-á a conhecer c, lendo
mandato ao accusado, intimai-o-á a acompanhai-o.
11. Sómente quando o accusado resistir ou procurar evadir-se
poderá o executor empregar força para effectuar a prisão.
111. Si o accusado resistir com armas, de modo a pôr em risco
a vida do executor, poderá este lançar mão dos m.eios necessarios
á sua defesa, e, em tal conjunctura, o ferimento ou morte do mesmo
é justificavel. Esta disposição comprehende as pessoas que auxiliarem a execução do mandado. e as que prenderem alguem em
flagrante, bem como, de outro lado, os que ajudarem a resistencia
do accusado ou o quizerem tirar do poder do executor.
IV. Si o accusado se introduzir em alguma casa, o executor intimará o respectivo morador a entregai-o, mostrando a ordem de
prisão e fazendo-se conhecer. Si não fôr immediatamente obedecido,
chamará duas testemunhas, c, sendo de dia, entrará á força, arrombando as portas, si preciso fôr; sendo de noite, tomará todas as
sahidas, proclamará o predio incommunicavel e, logo que amanhecer,
penetrará na casa. De tudo será lavrado auto.
V. A entrada na casa é permittida, mesmo á noite, si, tendo
nclla entrado o preso, de dentro pedirem soccorro.
VI. Toda pessoa que se oppuzer por qualquer fórma á execução
do mandado será presa e remettida á autoridade competente, para
os fins de direito.
Art. 132. Qualquer das autoridades referidas no art. 89 poderá
ordenar a detenção ou prisão do indiciado durante as investigações
policiacs.

o

CAPITULO VII
DA MENAGEM
Art. 133. A 111cnagcrn podcd. ~cr concedida tios ctillle:; cujo
maximo da pena ftH· inferior a quatro annos de prisão.
Art. 134. A menagem será concedida: ao official, no acampamento, cidade ou Jogar em que se achar ou que lhe fôr designado·
á praça de pret c seus assemelhados, no interior do quartel, navi~
ou estabelecimento a que pertencer ou que lhe fôr dcsign:1rt 0 •
it~
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Paragrapho unico. Para a concessão da menagem tcr-se-ão em
consideração as circumstancias do crime c os precedentes do accusado, attestados pelos seus assentamentos militares.
Art. 135. Si aquelle a quem for concedida a menagem deixar de
comparecer sem causa justificada a algum acto judicial para que
tenha sido citado, ou não puder ser citado por se furtar á citação,
ou se retirar do lagar que lhe fôr designado, será preso e, sem prejuizo das penas de ordem criminal em que incorrer, não se po~
derá mais livrar solto.
Art. 136. Cessa a menagem com a ~entcnça condemnatoria proferida pelo Conselho de lustiça.
Art. 137. Ao reinciáente não se concederá menagem.

CAPITULO Vlll
DAS PROVAS
SECÇÃO I
DO CORPO DE DELICTO

Art. 138. Quando o delicto fôr dos que deixam ve::;tigtos, a auto·
ridade nomeará dous peritos profissionacs, e, em falta destes, duas
pessoas de idoneidade e capacidade reconhecidas, que, sob compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, se
encarregão de descrever com todas as circnmstancias, tudo o que
observarem em relação ao delicto.
Paragrapho unico. No caso de divergencia dos peritos, a autoridade nomeará um terceiro para desempatar.
Art. 139. O corpo de delicto será feito ex-officio ou a requerimento da parte. Esta terá direito a uma cópia authentica do auto.
Art. 140. Os quesitos a que os peritos tenham de responder
serlo offerecidos pela autoridade que presidir a diligencia. Ao Ministerio Publico e á parte interessada é licito offerecer os seus.
Art. 141. Concluidas as observações c exames, o escrivão reduzirá tudo a auto, que será assignado pela autoridade, peritos c duas
testemunhas.
Paragrapho unico. ~odcm os peritos, si as circumstancias o
exigirem, requerer prazo razoavel para apresentarem as suas respostas.
Art. 142. Toda . vez que baixar ao hospital ou enfermaria
militar atguem com sig11aes que autorizem a suspeita de crime, o
director, ou quem suas vezes fizer, providenciará de modo a ser
feito o corpo de delicto observadas as formalidades prescriptas nos
artigos anteriores. Quando não existirem vcstigios, ou estes tiverem desapparecido, a autoridade militar encarregada do inquerito
indagará quaes as testemunhas do crime, c as fará vir á sua presença, inquirindo-as, sob compromisso, a re~peito do facto e suas
circumstancias.
Art. 143. O corpo de delicto tem por complemento outros
exames, taes como;
a) exame de sanidade ;
b) autopsia ;
c) exanws de laboratorio e outros que forem necessario!l.
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Art. 144. As regras concernentes ao corpo de delicto são applicaveis aos outros exames, de accôrdo co111 o estabelecido no de·
ereto n. 6.440, de 30 de março de 1907.
Art. 145. Proceder-se-á ao exame de sanidade 4uando o
ofiendido tiver alta do hospital ou ·enfermaria, ou, quando passados
30 dias do ferimento, lesão ou offensa physica, não estiver restabelecido. Os peritos nesse caso declararão a causa da prolongação
do mal, si esta resulta da offcnsa physica ou de circumstancias cspcciaes c extraordinarias, e si o offcmfido apresenta perigo de vida.
Art. 146. Fallecendo o offendido, os peritos declararão a causa
determinante da morte e todas as circumstancias que observarem,
verificadas por meio de autopsia.
Art. 147. O corpo de delicto poderá ser feito em qualquer dia e
hora, mesmo em domingo ou feriado, de modo que medeie o menor
espaço possível entre elle e a perpetração do crime.
Art. 148. Nas diligencias c exames que a bem da justiça se
tenham de fazer nos navios, quarteis, estabelecimentos ou repartições publicas, civis ou militares, as autoridades competentes diri..
gir-se-ão aos respectivos commandantes ou directores, avisando-os
do dia e hora em que se terão de effectuar.
SECÇÃO li
DOS EXAJ\-IES E BUSCAS

Art. 14V. A autoridade competente, quando for ncccssario,
procederá ou mandará proceder a exame e busca, onde julgar conveniente, fazendo lavrar auto circumstanciado de tudo quanto observar, com descripção da localidade e indicação de quaesquer
objectos suspeitos. O auto será authenticado pela autoridade e assignado por duas testemunha:::, pelo menos.
Art. 150. Para que a autoridade possa fazer l~xames domi·
ciliares e buscas, é preciso que haja no logar indicios vchcmentcs
ou fundada probabilidade da existencia de vestigios, instrumentos
ou objectos do crime, ou de ahi se achar o criminoso ou seus
cumplices.
Art. 151. Os mandados de busca devem :
1°, indicar a casa pelo seu numero, situação c nome do pro.
prletario ou morador;
2°, descrever a cousa ou nomear a pessoa procurada;
3", ser escriptos pelo escrivão e assignados pela autoridade,
com ordem de prisão ou sem eiJa.
Art. 152. A execução dos mandados compete aos officiacs de
justiça, ou militares nomeados ad !zoe pela autoridade que houver
ordenado a busca ou apprehensão.
Art. 153. Os encarregados da diligencia serão acompanhados
de duas testeiuunhas que os possam abonar e dcpôr, si for preciso,
em justificação dos motivos que determinaram ou tornaram legal
a entrada, ou fizeram necessario o emprego da força no caso de
opposição ou resistencia.
Art. 154. A' . noite em nenhuma casa se poderá proceder a
exames ou buscas.
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Art. 155. Antes de entrar na casa, deve o encarregado da dili·
gencia ler ao morador o mandado de busca, intimando-o a obedecer á sua execução.
§ t.o Não sendo obedecido, poderá arrombar a porta da casa e
nella entrar á força, a forçar qualquer porta interior, arma rio ou
outro movei ou cousa, onde se possa com fundamento suppôr escondido o que se procura.
§ 2.° Finda a diligencia, lavrarão os executores um auto de
tudo quanto occorrer, no qual tambem nomearão as pessoas e descreverão as cousas e Jogares onde estas e aquellas foram encontradas, assignando-o com as testemunhas presenciaes.
Art. 156. Os mandados de busca tambem podem ser concedidos
a requerimento da parte, com declaração das razões por qne presume
se acharem os objectos no Jogar indicado. Quando taes razões não
forem logo justificadas por documento, ou apoiadas pela fama da
visinhança ou notoriedade publica, ou por circumstancias taes que
constituam vehementes indicias, exigir-se-á o depoimento de duas
testemunhas, que deverão Q,ar a razão da sciencia ou presumpção
que teem de que a cousa está no logar designado.
Art. 157. Mesmo nas buscas, ex-officio, lavrar-se-á previamente,
ou depois de effectuada a diligencia, si o caso fôr urgente, auto
especial fundamentado.
Art. 158. As armas, instrumentos e objectos do crime, serão authcntícados pela autoridade apprehcnsora c conservados em juizo,
para serem presentes ao termo da formação da culpa e do julgamento.
Art. 159. Os tribunaes providenciarão no sentido de se restituírem a seus donos os objectos ou valores apprehendidos aos criminosos, e os que tenham vindo a juizo para prova do crime, uma
vez que não haja impugnação fundada de terceiras pessoas, ou, por
lei, não tenham sido perdidos para o Estado.
SECÇÃO III
DAS TESTEMUNJL\S

Art. 16'). No Conselho de justiça não poderão ser inquiridas
h1enos de tres ou mais de seis testemunhas, além das referidas e informantes. Havendo mais de um indiciado, poderão ser
ouvidas mais duas sob a responsabilidade daquelle a respeito do
qual não houverem deposto as testemunhas inquiridas.
Art. 161. O accusado poderá apresentar na formação da culpa
até tres testemunhas de defesa.
Art. 162. As testemunhas que, salvo o caso de molestia comprovada, deixarem de comparecer no logar, dia c hora marcados,
serão conduzidas presas, c, na rcincidcncia, punidas com cinco a
quinze dias de prisão imposta pelo Conselho.
Paragrapho unico. Si a testemunha fôr militar de patente superior á da autoridade notificada, será compellida a comvarecer, sob
as penas da lei, por intermcdio da autoridade militar a quem estiver immcdiatamentc subordinada.
Art. 163. A testemunha dcv~..: declarar seu nome, idade, residencia e condição, si é parente, c em que gráo, amigo, inimigo ou
dependente de alguma das partes, e dizer, sob compromisso, o que
souber e lhe fôr perguntado sobre o facto. Nenhuma pergunta que
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não tenha relação directa com este lhe poderá ser feita, deve~do,
porém, ficar consignadas no termo de inquirição as perguntas
formuladas c a recusa do Conselho.
testemunha de accusação ou de defesa
Art. 154. Não póde
o ascendente, descendente, marido ou mulher, sogro ou genro, it mão
ou cunhado, tio ou sobrinho, primo co-irmão, inimigo capital ou
amigo intimo do accusado, nem o menor de 16 anuas. Poderão, en ..
tretanto, ser ouvidas estas pessôas, independentemente de compromissos e reduzidas a termo as informações que prestarem. Taes
pessoas não serão computadas no numero indicado no art. lfiO.
Art. 165. Além das testemunhas numerarias, serão inquiridas,
sempre que for possivel, as pessoas a que ellas se referirem em seus
depoimentos sobre pontos essenciaes do proce~so.
Art. 166. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si,
de modo que umas não possam ouvir os depoimentos das outras.
Art. 167. Podem as partes, logo após a qualificação, oppOr contradicta ás testemunhas que lhes pareçam suspeitas de parcialidade
ou indignas de fé, declarando e provando immediatamente as cirçumstancias ou defeitos que justifiquem a contradicta. Podem ainda
contestar afinal, produzindo as razOes que tiverem contra a verdade
do depoimento.
Art. 168. O depoimento da testemunha será reduzido a termo,
rubricado no inquerito pela autoridade que o presidir e em juizo
pelo presidente do Conselho c respectivo auditor. Esse termo será
assignado pela testemunha, pelo réo c seu advogado ou curador e
pelo promotor. Quando a. testemunha não puder ou não quizer assignar, nomear-se-á pessoa que por ella assigne, c o seu depoimento
será então lido na presença de ambos.
Art. 169. As testemunhas de accusação, residentes fora da circumscripção em que se proceder á formação da culpa, poderão
depór por meio de precataria, com citação das partes, ás quaes
será licito offerecer quesitos c representar-se por procurador.
Paragrapho unico. O auditor a quem fór dirigida a precataria, em
a recebendo, designará dia para a inquirição, que será feita perante
elle, presente o respectivo promotor. Cumprida a precataria, scní
devolvida á autoridade deprecante com a maior presteza.
Art. 170. A precataria será acompanhada de cópia authentica da
denuncia e dos quesitos sobre que a testemunha deva ser inquirida,
propostos pelo Conselho e pelas partes.
Paragrapho unico. Quando as partes forem representadas por
procurador, no acto da inquirição poderão offerecer quesitos supplementares, si por elles houverem protestado perante o Conselho
antes da expedição da precatoria.
Art. 171. Si alguma das testemunhas tiver de ausentar-se, ou
pela idade ou molestia estiver em risco de morrer antes de prestar
o seu depoimento, o Conselho ou o auditor providenciará para que
seja inquirida em qualquer dia e no logar em que se achar, perante
o accusado e promotor.
Art. 172. Funccionario publico que houver de ser intimado para
qualquer processo, fóra de sua repartição, será requisitado ao respectivo chefe pela autoridade que tiver de ordenar a intimação.
Art. 173. As testemunhas que divergirem em pontos cssenciaes
da causa serão acareadas, para explicarem a divergencia ou contradicção.
Art. 174. Quando a testemunha não souber fallar a lingua portugueza, nomear-se-á um interprete que, sob o compromisso, se
encarregue de traduzir as perguntas e respostas.

se
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Paragrapho unico. O depoimento da testemunha, sempre que
possJvel, será tambem escripto no original pelo interprete e junto
ao~ autos. No caso da testemunha saber ler e escrever, esse depOimento ser-lhe-á apresentado para qt.lllir. ella o assigne si o julgar
conforme.
•
Art. 175. As testemunhas civis da formação da culpa são obrigadas, emquanto não findar o processo, a communicar ao Conselho
qualquer mudança de residencia, sob pena de um a cinco dias de
prisão, applicada pelo Conselho. As militares ficarão á disposição
deste e não poderão ser afastadas da sédc senão corno o seu assentimento,
SECÇÃO IV
DOS DOCUMENTOS

Art. 176. Até o acto do interrogatorio do accusado podem as
partes juntttr aos autos os documentos que entenderem, uma
vez que :
a) venham acompanhados de traducção authentica, sos origlnaes forem escriptos em lingua estrangeira ;
!J) sendo particulares, tenham a firma do signatario reconhe··
cfda por tabelUão ;
c) não hajam sido obtidos por meios criminosos.
g
Art. 177. As publicas fórmas ou extractos de documento oriln ai só farão prova quando conferidas com o original na presença
do auditor pelo respectivo escrivão, ou por outro para esse fim nomeado, citadas as partes do processo. Um termo será lavrado da
conformidade ou differenças encontradas.
Paragrapho unico. As cópias de documentos officiaes e as certidões extrahidas das Notas Publicas, de autos e de livros ou documentos officiaes pelos tabelliães~ escrivães e funccionarios
publicas competentes fazem prova independentemente de conferencia.
Art. 178. Arguido de falso um documento, si a falsidade fôr,
por seus caracteres extrinsecos, certa e indubitavel á primeira inspecção, mandará o Conselho desentranhai-o dos autos ; c, si depender de exame, observará o processo seguinte :
I. Mandará que o argucnte offereça prova da falsidade no
termo de tres dias.
11. Findo este, terá a parte contraria termo igual para contestar a arguição e provar sua contestação.
111. Conclusos os autos, com ou sem allegações finaes, que as
partes poderão produzir em cartorio no prazo de 48 horas, para
cada uma, o Conselho decidirá definitivamente.
IV. Si decidir pela procedencia da arguição, desentranhará o
documento e mandará remettel-o, com o processo de falsidade, ao
Ministerio Publico. Essa remessa se far;í tambcm quando o Conselho der logo por falso o documento.
V. Si a decisão fôr pela improcedcncia, proscgnid o processo os seus tttrmos regulares.
Art. 179. ~Seja qual fôr a decisão, não fará caso julgado contra
processo posterior de falsidade, civil ou criminal, que as partes
possam promover.
'
Art. 180. As justificações não serão admittidas como documentos
Ri versarem !)Ohre materia crime~
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SECÇÃO V
DA CONfiSSÃO

Art. 181. Faz prova a confissão do accu~acto om juizo, si livre
e accórde com as circumstancias do facto.
Art. 182. Nos casos em que possa ser applicada a pena de
30 annos de prisão, ou de morte, a confissão, nos termos do artigo
anterior, sujeita o réo á pena immcdiatamente menor, si não houver
outra prova do crime.
Art. 183. E' expressamente vedado aos juizes ou ás partes
procurar por qualquer meio obter do accusado a confissão do crime.
Art. 184. A confissão toma-se por termo nos autos, assignada
pelo confidente, ou por duas testemunhas quando elle não possa ou
não queira fazel-o.
Art. 18.'>. A confissão é retractavel e divisei.
SECÇÃO VI
DOS

INDICIOS

Art. 186. Para que os indicias provem a responsabilidade, uma
vez que o facto e as circumstancias constitutivas do crime estejam
plenamente provados, é indispensavel o {~oncmso das r.ondições
seguintes:
1) que sejam .inequívocos c concludentes;
2) que da sua combinação com as circumstancias c peças do
processo resulte tão clara e directa connexão entre o accusado e Q
crime que, segundo o curso ordinario das cansas, não seja possivel
imputar a outrem a autoria deste.

CAPITULO IX
DO INTERROOATORIO E DA DEFESA
Art. 187. Terminada a inquirição das testemunhas, o auditor
procederá ao fnterrogatorio do accusado que, de pé, responderá ás
seguintes perguntas :
ta, qual o seu nome, naturalidade, id.ade, filiação, estado resi..
dencia;
2a, qual o seu posto, emprego ou profissão ;
3a, qual a causa de sua prisão;
4a, onde eRtava ao tempo em que se diz ter sido commdtido o
crime ;
5", si conhece as pessoas que depuzeram no processo, desde
quando, e, no caso de revelia, si tem alguma consa a oppôr contra
ellas;
6", si tem algum motivo particular a que attribua a accusação;
7'\ que tem a dizer sobre a imputação que lhe é feita;
8"~ si tem factos a allegar Qll prO\ra~ que justifiquem ou mostre"'
a sua mnocencia.
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Art. 188. Si no interrogatorio o accusado allegar factos e
circumstancias tendentes a justificar a sua innocencia, ou que
attenuem a sua responbilidade, poderão os juizes do Conselho
lembrar as perguntas que a respeito desses factos c circumstancias
lhes parecerem convenientes para esclarecimento da verdade, ás
quaes, porém, o accusado, a bem de sua defesa, poderá deixar de
responder.
Art. 189. Escriptas as respostas, serão lidas ao accusado, que
as poderá rectificar. O auto será assignado por todos os membro!1
presentes do Conselho, accusado c advogado ou curador.
Paragrapho unico. Si o accusado não puder ou não quizer as ..
signar, far-se-á disso declaração no auto, e por clle assign:ut\o
duas testemunhas, ás quaes o auto sení. lido.
.
Art. 190. Nenhum accusado será processado ou julgado sem advogado ou curador. O presidente do Conselho nomeará advogado
ou curador ao accusado que o não tiver.
Art. 191. A designação do advogado não inhibc o accusado de
fazer posteriormente escolha sua, desde que recaia em pessoa
qualificada. Si o escolhido acccitar, cessarei a intervenção do
:tdvogado designado.
Art. 192. O accusado póde ter mais de um advogado; mas si
forem tantos que a intervenção de todos alongue demasiado o julgamento ou a instrucção, poderá o presidente do Conselho limitar
o numero dos que tenham de fallar em cada termo do processo.
Art. 193. Toda vez que o curador ou advogado nomeado recusar
o patrocínio da causa, ou deixar de comparecer sem justa excusa,
ou abandonar o processo intempestivamentc, o presidente do Conselho o multará em 50$ a 100$, e nomeará immcdiatamente outro.
Art. 194. O accusado preso em caso nenhum ficará incommunicavel depois de iniciada a formação da culpa, c poderá sempre
corresponder-se, verbalmente ou por cscripto, com o seu advogado
ou curador.
Att. 195. As allegações escriptas ou oraes dos accusados deverão
ser sempre em termos convenientes ao decoro dos tribunaes e sem
offensa ás regras da disciplina, sob pena de serem riscadas as
phrases em que isto não se observe, ou de cassação da palavra.
Art. 196. Para cada uma das circumscripções a que se refere o
art. to, o Governo nomeará um advogado incumbido de patrocinar as
causas em que forem accusados praças de pret. Na 6:t circumscripção
serão quatro os advogados, dos quaes dous servirão nosConselhos
do Exercito e dous nos da Armada. O advogado interino será nomeado pelo presidente do Supremo Tribunal.
Paragrapho unico. Os advogados assim constituidos perceberão a gratificação fixada na tabella annexa e se consideram como
empossados e em exercicio logo que o communiquem ao auditor.
Tal communicação, na 6n. circumscripção, será dirigida ao ~uditor
mais antigo.

CAPITULO X
DOS PRAZOS OU TERMOS
Art. 197. Todos os termos estabelecidos por este Codigo são
continuas, improrogaveis e peremptorios.
Art. 198. Quando o termo é fixado em certo numero de dias,
nelle não se conta o dia em que começar, mas conta-se aquelle em
que findar ..
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Art. 199. O termo findará no dia immediato, si o ultimo dia fôr
feriado ou domingo.
Art. 200. O termo fixado em numero de horas correrá de mo~
mento a momento, desde a sciencia da parte interessada, ou de
seu procurador ou advogado.
.
Art. 201. A parte em cujo favor a lei prefixa um termo, poderá renuncial-o, uma vez que dahi não resulte prejuizo para a outra parte.
Art. 202. O Conselho não concederá restituição de termo, sinão
quando a parte não tiver podido observar pelas seguintes t::wsas :
a) falta ou difficuldade ínvencivel de transportes ;
h) falta de notificação do termo nos casos em que a lei exige.
Art. 203. Não se concederá restituição de termos, si já estiver
ronsnmnmdn o acto rujos effeitos se pretende prevenir.

CAPITULO XI
DAS NULLIDADES
Art. 204. Ha nullidade sempre que se dá inobservancia de uma
ormalidade que a lei expressamente exige como substancial.
Art. 205. São formalidades ou termos substanciaes do pro~esso :
a) a denuncia ou portaria inicial da acção ex-nfjicio, em devida
fórma;
b) o corpo de delicto directo ou indirccto nos crimes que deixem vestigios ;
c) a citação do accusado para se ver processvr c assistir á
inquirição das testemunhas da formação da culpa;
d) a inquirição de testemuhas em numero legal ;
e) o extracto da fé de officio ou dos assentamentos do accusado
contendo as datas de praça, engajamentos, nascimento, promoções,
ausencia, deserção, captura ou apresentação, notas de alcance,
comportamento, elogios, castigos e penas infligidas ;
f) interrogatorio do accusado ;
g) a defesa nos termos permittidos por este Codigo ;
h) a assistencia de curador ao réo menor ;
i) a audiencia do Ministerio Publico, nos termos estabelecidos ·
neste Codigo ;
j) o despacho de pronuncia ou não pronuncia ;
k) a intimação do accusado para sciencia da sessão em que
deva ser julgado ;
i) o sorteio dos juizes e seu compromisso;
m) a accusação ;
tz) a sentença.
Art. 206. São tambem nullos os processos em que haja illegitimidade de parte, incompetencia de juizo, suspeição, peita ou suborno do juiz.
Paragrapho unico. 1\. decisão tomada pelo Conselho com juiz
suspeito ou impedido, cuja suspeição ou impedimento tenha sido
conhecido depois, não annulla o processo, salvo si a maioria se
constituiu com o seu voto.
Art. 207. O silenci0 ·~ r1artes, si se tratar ~e formalidades de
~cu exclusivo intcressP
' : actos nullos,
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Art. 208. O Ministerio Publico não poderá transigir sobre luntlfdades.
Art. 209. A nullidade proveniente da incompetencia de juizo
póde ser pronunciada ex-officio, em qualquer termo de processo.
Art. 210. Nenhum acto será declarado nullo sinão quando sua
repetição ou rectificação não fôr possivel.
Art. 211. A nullidade de um acto acarreta a dog actos succes~
sivos delle dependentes.
Art. 212. Os actos da formação da culpa, processados perante 1
autoridade incompetente, poderão ser revalidados por termo de ra~
ificação no juizo competente.

CAPITULO XII
DAS

EXC'EPÇÕES

Art. 213. A cxccpção de incompctencia de JUizo deverá ser
allegada antes da inquirição das testemunhas, ou logo que o
accusado compareça em juizo. Uma vez apresentada, o conselho
mandará dar vista da cxcepção á parte contraria para dizer dentro
de vinte e quatro horag, findas as quacs o conselho decidirá.
Paragrapho nnico. Si a decisão ftJr peln incompetcncia o feito
será remettido ao juizo cQnipctente.
Art. 214. Todas as demais cxcepções poderão ser allegadas
juntamente com a defesa. Sobre ellas se pronunciará o Conselho no:
despacho de pronuncia., e o Supremo Tribunal no recurso deste
despacho.

TITULO 111
CAPITULO UNICO
DA FORMAÇÃO DA CIJLPA
Art. 215. Na primeira reunião do Conselho, o presidente, tendo
á sua direita o auditor e nos demais logares os outros juizes,
segundo as suas graduações e antiguidades, o escrivão em mesa
proxima ao auditor, o promotor á esquerda, em mesa separada,
prestará em voz alta, de pé e descoberto, o compromisso que se
segue, o qual será repetido pelos demais membros militares do con~
selho, sob a fórmula : c Assim o prometto ".
« Prometto apreciar com escrupulosa attenção os factos que
me forem submcttidos e julgai-os de accôrdo com a lei e as provas
dos autos.,.
Paragrapho unico. Desse acto o escrivão lavrará, em livro
proprio, termo que será assignado por todos os juizes.
Art. 216. Em seguida, feita a leitura do processo e recebida a
denuncia, o Conselho mandará citar o ac:cusado c intimar as tes ..
tem unhas.
Art. 217. O mandato de citação poderá ser impresso ou dacty..
lographado, c conterá, além de uma cópia de denunda, ou portaria
do auditor, o rol dns testemunhas.
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Art. 218. SI nlo houver auto de corpo de delicto e este puder
ser feito, mandará o auditor, preliminarmente, que se preencha a
falta.
Ad. 219. O accusado, ao comparecer pela primeira vez perante o Conselho, occupando, em frente deste, Jogar com seu advogado; de pé, será perguntado sobre o seu nome, filiação, idade,
estado, profissão, posto ou graduação, nacionalidade, Jogar do
nascimento e si sabe ler e escrever. Perguntas e respostas serão
reduzidas a escripto sob o titulo de auto de qualificaçtlo.
Art. 220. Declarando o accusado ter menos de 21 annos de
idade e não havendo prova em contrario, ser-lhe-á dado curador,
que poderá ser o advogado referido no art. 196, o qual, sob compromisso, se obrigará a assistir ao accusado em todos os termos
do processo.
Art. 221. Lavrado o auto de qualificação, serão inquiridas as
testemunhas e informantes notificadas, aos quaes o escrivão lerá
antes a denuncia ou a portaria iniciadora do processo.
Art. 222. Finda a inquirição das testemunhas de accusação e
das de defesa, si forem apresentadas no acto, fará o auditor o
interrogatorio do accusado. A inquirição das testemunhas de,
defesa se conformará aos quesitos pelo mesmo propostos, sobre
os quaes poderão os juizes e promotor fazer as perguntas que julgarem necessarias.
Paragrapho uni co. A's partes que o requererem por occasião
do interrogatorio será concedido conjunctamente o prazo de tres
dias para juntarem em cartorio as allegações escriptas.
Art. 223. Si das peças do processo resultar pleno conhecimento
do delicto, e, pelo menos, indicios vehementes de quem seja o
dclinquente, o Conselho, julgando procedente a accusação, pronunciará o accusado com especificação do crime em que o houver como
incurso. No mesmo despacho mandará que o nome do accusado·
seja lançado no rol dos culpados, c contr:t elle se passe mandado
de prisão, si já não estiver preso, salvo o direito de menagem.
Art. 224. O despacho de pronuncia será redigido e escripto
pelo auditor c assignado por todos os membros do Conselho.
Art. 225. Quando o Conselho não chegar ao resultado previsto
no art. 223, assim o declarará, impronunciando o indiciado. No
mesmo despacho mandará passar alvará de soltura elll favor do indiciado, que será posto immediatamentc em liherdadc, si por outro
motivo não estiver preso.
Art. 226. Os effeitos da pronuncia são:
a) sujeitar o pronunciado á accusação na phase do julgamento;
b) suspendel-o do exercido de todas as fnncções publicas ;
c) sujeital-o á prisão ;
d) interromper a prescripção da acção criminal;
e) privar o pronunciado da gratificação que tiver, c que perderá
definitivamente, si não for afinal absolvido.
Art. 227. A formação da culpa ser<í sempre publica, excepto
quando o contrario resolver o Conselho no interesse da ordem publica, da disciplina ou da justiça.
Paragrapho unico. Para decidir da procedencia da 0.cção, o
Conselho funccionará em sessão secreta.
Art. 228. Salvo difficuldade insuperavel, que se justificará nos
autos, o processo da formação da culpa não cxccded o termo de
15 dias.
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Art. 229. A lmpronuncia não constitue cousa julgada.
Art. 230. SJ em qualquer dos processos submettidos ao seu
exame o Conselho descobrir a existencia de algum crime, fará remessa das respectivas peças, por certidão, ao orgão do Ministerio
Publico, para os fins de dtreito.
Art. 231. O accusado ficará á disposição exclusiva do Conselho; a autoridade militar não poderá transferil-o ou removei-o
para outro corpo ou presidia.

TITULO QUARTO
CAPITULO l
DOS ACTOS PREPARATORIOS DO JULGAMENTO
Art. 232. Pronunciado definitivamente o accusado, e conclusos
os autos ao auditor, este, verificando que o processo está regularmente preparado, assim o declarará por despacho. Presente o processo ao presidente do Conselho, o mesmo, de accôrdo com o auditor, designará dia e hora para o julgamento, scientes as partes.
Paragrapho unico. Si o auditor notar a falta de alguma formalidade, providenciará para que seja em tempo supprida.
Art. 233. Terão prefcrencia para o julgamento :
1°) os réos presos ;
2°) dentre os réos presos, os de prisão mais antiga ;
3") dentre os de igual antiguidade de prisão, os de pronuncia
anterior;
4°) dentre os réos soltos, os de prioridade de pronuncia.
Art. 234. A falta de comparecimento do co-réo não impede o
julgamento dos demais.

CAPITULO ll
DO

JULO AM ENT O

Art. 235. No dia designado para o julgamento, presentes o
promotor, o réo e seu advogado, o escrivão procederá á leitura do
processo. Finda esta, o promotor deduzirá a accusação, fundandose exclusivamente na prova dos autos e abstendo-se de palavras
que possam offender o accusado.
Art. 236. Terminada a accusação, o réo, por si ou por seu
advogado, produzirá a sua defesa.
Art. 237. O promotot e o réo, si quizerem, deduzirão a replica e a tréplica.
Art. 238. Findos os debates, si o Conselho considerar a causa
em estado de ser julgada, procederá a julgamento, que será em
sessão secreta. Si alguma diligencia for precisa, o presidente ordenai-a-á, suspendendo a sessão, pelo tempo necessario, si tanto for
mister. As partes terão sciencia, em sessão publica, do resultado
da diligencia, sobre o qual poderão fallar.
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Art. 239. A conferencia para o julgamento principiará por um
relatorio verbal, simples e claro, feito pelo auditor, que exporá o
acto ou factos sobre que versar a accusação, com todas as circum·
stancias que possam influir na sua apreciação e apontará com rigo·
rosa imparcialidade as provas da accusação e da defesa.
Art. 240. Findo o relatorio, o presidente dará a palavra a
qualquer dos juizes do Conselho, na ord.em em que lhe for pedida.
Paragrapho unico. O auditor ou qualquer dos juizes não poderá
fallar mais de duas vezes.
Art. 241. Terminada a discussão, o presidente convidará os
juizes a se pronunciarem sobre a causa.
§ t.o O primeiro a votar será o auditor, ao qual se seguirão os
outros juizes, a começar do mais moderno, e por ultimo o presi·
dente, sem prejuizo do voto de desempate (art. 54, let. f).
§ 2. 0 Todas as decisões serão tomadas por maioria de votos,
entendendo-se que o juiz que tiver votado por pena maior terá
virtualmente votado pela immediatamente inferior.
Art. 242. As sentenças e despachos definitivos serão sempre
fundamentados, escriptos na conformidade do art. 52, lettra i, e
assignados por todos os juizes. Ao juiz vencido será licito justificar o voto.
Paragrapho uni co. A pena de morte só poderá ser imposta por
voto unanime. Não havendo unanimidade, a pena applicavcl será a
de 30 annos de prisão.
Art. 243. A sentença será lida em publica audiencia pelo auditor. Della ficará desde logo intimado o réo, si se achar presente.
Paragrapho unico. Ausente o réo, a sentença Ih.; será communicada por mandado de intimação expedido pelo auditor.
Art. 244. Encetados os trabalhos do julgamento, não poderão,
sob pena de nullidade deste, ser interrompidos por nenhum motivo
estranho ao processo. Ao presidente, todavia, é permittido sus·
pender a sessão para repouso dos juizet;, partes e advogados.
Art. 245. O escrivão lavrará acta circumstanciada de tudo que
se passar na sessão para juntar ao3 autos logo depois da sentença.

CAPITULO 111
DOS PROCESSOS ESPECIAES
SECÇÃO I
DA DESERÇÃO

Art. 246. Logo que se verifique a auscncia de um ofticial, o
commandante ou autoridade correspondente, soh cujas ordens clle
servir, chamai-o-á por editacs publicados no Diario Official da
União ou dos Estados, para que se apresente dentro dos prazos
marcados no art. 117 c seus numcros do Codigo Penal Militar.
Consummado o crime de deserção, fará lavrar um termo com todas
as circumstancias c o assignará com tres testemunhas.
Paragrapho unico. Esse termo, juntamente com a cópia do
edital, equivalerá em taes crimes á formação da culpa c ao despacho de pronuncia, do qual não caberá recw
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. Art. 247. Vinte e e quatro horas apó; a \'êt ificação da aLtsencia
de uma praça de pret a autoridade, sob .:nj 1~: ·Hdens in11nCdiatas
ella servir, communicará o facto ao comn:rnd lllli! da unidau·~, forca
ou navio ou á autoridade correspondent<. ;r q:tal, depois de faz,~r
inventariar por dous officiaes os obje·~to d i.x;u.l )S tWI<t pt aç.t,
mandará publicar na ordem do dia, boletim •Ht detalhe tk servko
a declaração da ausencia e o termo de inv\·nLtti• •.
Art. 248. Consummadn o crime de des• '\ •o :!.1 pr;v,·a, o co111~
mandante ou a autoridade correspondenle f;~r;l Ianar, de .\ccúrdo
com o art. 246, um termo que, junto ; . c<'•tli;! da ordetn do dia,
boletim ou detalhe de serviço, terá o vai )r r· e. ist•.• :lo par gr;tplw
unico do citado artigo.
Art. 249. O commandaute ou a autoridade ·o· ,·co.p·mdenk remetterá immediatamente o termo de deserçã<.· do cfflcial ou praça, com
a cqpia do edital, ordem do dia, boletim ou detalhe de serviço, ao
auditor competente, e este, autoadas todas a~; fH. •ças, mandará archival-as no respectivo cartorio até a captu1 a 011 aprest·ntação do réo.
Paragrapho unico. Na 6a circumspcri·;ão ') t l!nno de deserção e
peças que o acompanhem serão remettidos ;1 , ttt Utor mai:' antigo
com jurisdicção no Exercito ou na Armada.
Art •.250. Scientificado da prisão ou d;1 ;q>r.:·sentação do desertor, o auditor, depois de tomar conheciJ11ento do proce·;so, ordenará a expedição do mandado de cita.çã1, do 1 éo para ver-se
processar. No mandado será transcripto o termo dl~ deserçã<>.
Art. 251. Reunido o Conselho, presentt·s u réo, seu advot~ado
ou curador e o promotor, o processo será lido. Fillda a leitura, proceder-se-á na fórma prescripta por este Codigo, no que for appli~
cavei, ao interrogatorio do réo, podendo as putes offerecer nessa
phase do processo os documentos que ti vere 11 t·m t,em da aceusação
ou da defesa.
Art. 252. Requerendo as partes, antes do iHtt.~rro§~atorio, a i11qui..
rição de testemunhas de accusação ou de deft.:sa, cujo numero não
poderá exceder de tres para cada uma, o Com;ell~o mamlará notificar
as de accusação para compar~cerem no dia dt:c ignado para a nova
reunião.
Art. 253. Terminada a inquirição das tl.!!;temuHhas e feito o
intcrrogatorio do réo, ou, findo o interrogatorio, se antes não houver
sido requerida essa inquirição, satisfeito o dis po-:;to no art. 232 ·la parte- seguir-se-ão as allegações oraes 1 lU cscriptas e o julga~
mento, na fórma estabelecida nos arts. 2:{5 a 245.
Art. 254. As allegações de accusaç?.o em de defesa, quando
escriptas, serão juntas aos autos.
SECÇÃO 11
J)J\

INSUBMISSA«

l

Art. ::!55. Terminado o prazo marcado para a apresentação do
individuo sorteado ou designado e do convocado para o serviço
militar, si o mesmo não se apresentar, 1) chek: do serviço de recrutamento ou o commandante da unid<J.<le, sob cujas ordens fôr
servir o convocado, fará lavrar Ullt termo cin.!ttlnstanciado, 110 qual
se mencionarão o nome, filiação, naturalidade, signaes caracteris~
ticos e classe a que pertencer aquelle individuo. Esse termo, que,
como o de deserção, póde ser impresso ou dactylographado, equf-
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valerã á formação da culpa e pronuncia, da qual não cabe recurso,
c será assignado pelas mesmas autoridades c por tres testemunhas.
Art. 256. Preso, ou apresentando-se, o sorteado ou designado
c o convocado, remettido o termo de insubmissão ao auditor competente, com as informações sobre o alistamento c sorteio, seguirse-á o processo estatuído para os crimes de deserção nos arts. 250
c seguintes.

TITULO QUINTO
CAPITULO I
DOS RECURSOS
SECÇÃO I
DOS RECURSOS EM GERAL

Art. '}!j7. Das decisões do Conselho de justiça ou do auditor
poderão as partes interpôr os seguintes recursos para o Supremo
Tribunal Militar :
1°, aggravo no auto do processo;
2", recurso propriamente dito;
3°, appellação.
Art. 258. Não se conhecerá dos recursos que não forem fun~
dados em disposição expressa deste Codigo, ou forem interpostos
fóra do prazo.
SECÇÃO 11
DO

AGGI~A VO

NQ AUTO DO PROCESSO

Art. 259. Dá-se aggravo no auto do processo das decisões
proferidas pelo Conselho sobre questões de direito que incidentemente surjam na formação da culpa e no julgamento. Interposto
o aggravo, será immediamente tomado por termo, em que resumidamente se exporão os fundamentos da opposição suscitada pelo
aggravante.
Paràgrapho unico. E' permitido ás partes· apresentar na occa~
sião, por escripto, os fundamentos da questão levantada.
Art. 260. O aggravo no auto do processo será decedido pelo
Supremo Tribunal Militar como preliminar do julgamento.

SECÇÃO 111
DO RECUHSO PROPRIAMEN

n~

DITO

Art. 261. Dá-se recurso propriamente dito das decisões c
despachos:
1." Do auditor que:
a) não estando mais reunido o Conselho, deixarem de receber
a appellação ou o recurso ;
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b) concederem ou não a menagem ;

c) julgarem improcedente o corpo de dellcto ou o exame de

sanidade.
2. ooo Conselho de Justiça que :
a) decidirem sobre materla de competencia ;
b) não receberem a denuncia ;
c) decretarem ou não a prisão preventiva;
d) concederem ou não a menagem ;
e) pronunciarem ou não o indiciado ;
f) julgarem extincta a acção penal ;
g) não admittirem o auxiliar da accusação ;
h) não receberem appellação ou recurso.
Art. 262. Esses recursos não terão effcito suspensivo, salvo os
interpostos das decisões sobre materia de competencia c os dos despachos de pronuncia ou que concederem a mcnagem.
Paragrapho unlco. O recurso do despacho de pronuncia só suspende o effeito determinado na lettra a do art. 226, e não impede
que o réo seja conservado em prisão ou em menagem.
Art. 263. Tratando-se de crime cuja pena seja de prisão, o réo
não poderá recorrer do despacho de pronuncia sem estar preso oú
no goso de menagem.
·
Art. 264. Os recursos a que se referem as lettras a, e, e f do
art. 261, n. 2, seguirão sempre nos proprios autos, com as razões e
documentos que as partes quizerem juntar nos prazos legaes.
Art. 265. Os recursos propriamente ditos serão interpostos
dentro de 24 horas, contadas da intimação ou publicação da decisão
em presença das partes ou seus procuradores, por um requerimento
em que se especificarão as peças dos autos, de que pretende traslado para documentar o recurso.
Art. 266. Dentro de cinco dias, contados da interposição do recurso, e, si no correr do mesmo prazo, o recorrido pedir vista dos
autos, ser-lhe-á concedida por cinco dias, tambem contados daquelle em que houver findado o prazo do recorrente, e lhe será
tambem permittido juntar as razões e traslados que quizer.
Art. 267. Com a resposta do recorrido ou sem ella, o Conselho
ou o auditor poderão reformar a decisão ou mandar juntar ao recurso os traslados dos autos que julgarem convenientes para sustentação della.
Art. 268. O prazo concediao ao .recorrente c recorrido para
juntar traslados e razões poderá ser prorogado até cinco dias
pelo Conselho ou pelo auditor, si assim o exigirem a quantidade
e qualidade dos traslados.
Art. 269. Sustentada pelo Conselho de justiça ou pelo auditor a decisão recorrida, serão os autos remettidos ao Supremo
Tribunal Militar dentro do pr8t.O de 24 horas.
Art. 270. Distribuido o recurso, será o mesmo relatado no
razo de duas sessões. Exposto o caso e discutida a materla, si o
~ribuna! não ord~na~ diligencia alguma para maior esclarecimento,
roferira a decisao final.
p Art. 271 . Si o procurador geral pedir vista dos autos, serlhe-á concedida por trcs dias, ficando adiado o julgamento.
Art. 272. Decidido o recuso, devolvem-se os autos ao auditor
ara que se cumpra o accórdão.
P Art. 273. O jul~amento dos recursos de impronuncia no Su·
premo Tribunal sera secreto.
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SECÇÃO IV
DA ;\PPELLt\(Ã(I

Art. :a4. Cabe appcllação da~; dccis,-,e~: prokrida~:; pclu:> l\l1l·
de Justiça, 11os ~;cguintcs ca~:;os:
1", de nuiJidade manifesta do procc~;so; ~", dt~ uullid::dt· do
julgamento; 3", de uullidade da sentença; ·l', q11ando esb r(1r contraria á evidencia dos autos.
Art. 275. Sú podem appcllar o miniskrio publico c a~' parte~;.
Art. 276. A appellação será interposta por simples petição,
dentro das vinte e quatro horas seguintes á intimação da sentença,
ou á sua publicaç:ão na prcsenÇ<I das partes on seus procuradores.
Si as partes quizerem arrazoar na primeira ins1ancia, tcrãn IIJ<tis
cinco dias cada uma.
Art. 277. A appc11ação sul)ir;í 1:os proprios autos, salvo lii
houver mais de um réu c a respeito dos out i os Hão tiver sido ainda
julgada a causa. Neste caso dará o auditor todas ;ls provideJJcins
para a prompta cxtracção c immediata expedição do t1 a~Jadu. Na
6' circulllscripção o tJ aslauo poderá ser dispensado.
Art. 278. O prazo para n.·mc~;~;a da appcllat;ão é o estabelecido
no art. 269.
Paragrapho unico. llavuu.lo necessidade de ti·aslado, a <tppellação deverá ser rcmctticla de::tro do rnazo d'-~ 10 dias, prorogravcis
a juizo do auditor.
Art. 279. Interposta •..: recd>ida a appcllétÇào com ou SCIJI razfíc~;,
serão os autos rcmcttido~.; dircctamcntc ao Supremo Trib11nal.
Art. 28:1. A appcllação da sentença condcll!llatoria é !-'.cn1p1 c
suspensiva; a da scatença absollltolia llilliCa impedir:[ que o réo
seja solto, salvo si a accusação vcr~;; 1 r so!nc crime punido com
mais de 20 anno~; de prisão c não tiver sido uii:IJJime ;t dcci~;iíu do
Conselho.
Art. 281. O processo tLt appellaç:tq ·•·> ~;1111, ('!llo Trilmnal ollcJ-.:ccr<i <ts seguintes rc~ras:
§ 1:• I~eccbülos os alltos pelo scei·da: io, que 11clks Ltl't~ar;í 0
respectivo termo, scr;lo distrih:i!do:> p,_.~;, p·(~·-idl'l1k ;w ~~JiJ1hlm ;t
quem coube a vez.
§ 2. 0 O secretario, !v~·;o Cllt ~L'guida, aiJ; i .\, pdu JHi.IZo de cin(~o
dias nara cada tll!la, vista na secretaria ~b pt~r{;;~; que s;~ 1Hostr~l!l'J1I
l'L'prcscntadas, si não hou\reteill arrazoado n;t pdntdra i11stanl'ia.
§ 3.') Tcrmiuado esse Jna;::) e ouvid;) o procurador "c:a!
qua1ido coube:·, vão os autos' :w n:inislro ··::lato:, que, no tcrn;~l d~
duas sessões, salvo si allcv.::r m•Jtivo;: qut: .illsliiiqtlcíll a ptoiP!'l;1c;1t)~
os relatará miuucio~-;amcnte em ntesa.
'
§ 4.' Findo o rclatorio, poderão a:; padcs por seus procur;tdorcs, fazer observações oracs, por te11q10 não excedente de 1;·; llli·
nulos cada uma.
§ 5." Discntid<t a lllateria pelo Tlibunai, decidi: ,·,L·-;i por
111aioria de votos.
§ 6.'' Sendo do réo a appclação, não se poderéi aggravar a
penalidade imposta.
sclho~;

L~.:i:;
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§ 7." Si o Tribunal annullar o processo, 11_1and~rá submetter o
réo a novo julgamento, reformados os termos mvahdados.
§ 8. 0 Será secreto o julgamento da appellação, quando se ache
solto o réo.
Art. 282. Proferida a sentença condemnatoria, o presidente do
Tribunal communical-a-á immediatamente ao auditor respectivo,
para que providencie, expedindo mandado de prisão ou como no
caso couber.
Art. 283. No caso de absolvição, o presidente do Tribunal
communical-a-á por telegramma <1-o rcnpectivo auditor, afim de
que providencie sobre a soltura do réo.
Art. 284. O secretario do Supremo Tribunal Militar remetterá
ao auditor respectivo uma cópia da decisão que condemnou o réo,
para que lhe seja feita a intimação. A certidão desta será enviada
ao mesmo secretario, afim de ser junta aos autos.
Paragrapho unico. O procurador geral terá sciencia nos proprios autos.

CAPITULO Il
DOS

EMBAI~GOS

Art. 285. A'r. sentenças finaes do Supremo Tribunal Militar
poderão ser oppostos embargos tle uullidadc, infringentes do julgado e de declaração.
Art. 286. Os embargos devem ser apresentados na secretaria
do Supremo Tribunal, quando o processv correr pela 6" circumscripção, ou nas sédes das auditorias, quaudo correr pelas outras circumscripções, dentro do prazo de 10 dias, a contar do da intimação
ou sciencia das partes. Não se concederá vista para embargos.
Paragrapho unico. Os auditores remetterão á secretaria do Tribunal os embargos offerecidos com a declaração da data do recebime!]to, ou communicarão que, findo o prazo, não foram os mesmos
offerecidos.
Art. 287. A sciencia da decisão, manifestada de modo inequivoco pelo réo, supprirci a intimação para o fim de poder ellc op pôr
embargos.
Art. 288. A petição com os embargos será dirigida ao relator
do processo.
Paragrapho uuico. Os embargos podem ser articulados e acompanhados de quaesqucr documento' oh tidos depois de proferido o
accórdão embargado.
Art. 289. Nos embargos de dcclamção, a parte requererá por
simples petição que se declare o accúnlão ou se expresse o ponto
que nelle se houver omittido.
Art. 290. Do despacho do relator não recebendo os embargos,
dar-se-á sciencia á parte.
Art. 291. O secretario, logo que receber os embargos, juntai-os-á
por termos nos autos c fará o processo concluso ao relator.
Art. 292. E• de cinco dias o prazo para as partes sustentarem ou
impugnmem os embargos.
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Art. 293. A parte, que se considerar a~gravada com o despacho
do juiz relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, que etle
í!presente o feito em mesa pora o despacho ser confirmado ou reformado pelo Tribunal, mediante processo verbal.
Paragrapho unico. Na primeira sessão após a interpôsição do
aggravo, será elle relatado e julgado. Não terá voto o juiz que tiver
proferido o despacho aggravado.
Art. 294. O julgamento dos embargos obedecerá á mesma marcha do julgamento das appellações.
Art. 295. E' permittido ao réo, por si ou por procurador, sustentar
oralmente, perante o Tribunal e após o relatorio, os seus embargos
ou a impugnação, sendo-lhe para isso concedidos 15 minutos.

CAPITULO 111
DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Art. 296. A condemnação, Jogo que passe em julgado, produzirá os seguintes effeitos:
1°, suspensão dos direitos politicos;
2°, perda, em favor da Fazenda Nacional, dos instrumentos c
resultados do crime, nos casos em que o offendido não tenha direito á restituição ;
3", obrigação de indemnizar o damuo.
Art. 297. A sentença proferida pelo Supremo Tribunal, passada
em julgado, terá o «cumpra-se» do auditor, em cuja circumscripção houver sido julgado o processo, c a quem o secretario fará
logo remessa de uma cópia da mesma.
Art. 298. O auditor, de posse da sentença, fará extrahir pelo escrivão uma guia, em que remetterá á autoridade militar competente.
Art. 299. A guia conterá especificadamente:
to, o nome, graduação, naturalidade, filiação, idade c estado do
condemnado :
·
2°, sua estatura e mais signaes por que se o possa physicamente
distinguir ;
3a, quasqucr declarações particulares que as circumstancias
aconselhem ;
4° 1 a declaração da pena imposta.
Art. 38li'l. De posse da guia, a autoridade designará o Jogar
para cumprimento da pena e rernetterá o condemnado ao director
da prisão. Este dará recibo para os autos c abrirá o respectivo lançamento em livro proprio.
Paragrapho unico. A guia com o recibo será logo rcntcttida ao
auditor para os devidos fins.
Art. 301. No caso de evasão do condcmnado, a autoridade competente communicará o facto ao auditor da circnmscripção por onde
houver corrido o pwcesso. Si posteriormente o réo se apresentar
ou for capturado, a communicação será feita ao mesmo auditor.
Art. 302. A prescripção da coudemnação será decretada pelo
Supremo Tribunal Militar ex-ojficio, ou em virtude de representação
do promotor ou requerimento da parte, ouvidos préviamente o au-
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ditor da circumscripção, por onde houver sido processado o condemnado c o procurador geral.
Art. 303. O auditor acompanhará cuidadosamente o cumprimento da pena de cada condemnado, de fórma que, no mesmo dia
em que ella se tiver por cumprida, possa passar, mesmo por
tclcgramma, o competente mandado de soltura.
Art. 3(~4. A pena de prisão, sempre que acarretar a perda da
patente, produzirá todos os seus cffeitos logo depois de passar em
JUlgado a sentença.
Art. 305. A sentença passada em julgado, que accarretar a
perda de posto ou exclusão do serviço militar, sujeita o condemnado
ao cumprimento da pena em penitenciaria civil.
Art. 306. O condemnado que se achar em estado de loucura,
quer a enfermidade se manifeste antes, quer depois de iniciado o
cumprimento da pena, será recolhido a um hospital de alienados, c
esse tempo será contado como de prisão.
Art. 307. As penas de prisão com trabalho serão cumpridas
nos quarteis, fortalezas ou presídios militares, e sujeitarão o condemnado a um regimen de trabalho, compativel com a sua compleição physica, e de educação moral, proporcionada pelos respectivos officiaes. Não é permittido o regimen penitenciado em
comnHlm, desde que se ache organizado o rcgimcn cellular.
Art. 3(i)8. A prisão preventiva será levada em conta integralmente no cumprimento da pena. Não o será a menagem concedida
n:u~ cidades. A concedida nos quateis, navios e acampamentos será
levada em conta na medida de um terço do tempo de sua duração.

CAPITULO IV
DOS CRIMES DA COMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL MILITAR
Art. ~;ou. No processo c julgamento dos crimes da compctcncia
originaria do Supremo Tribunal Militar, apresentada a denuncia ao
pre~idente, este procederá, na primeira sessão, ao sorteio de um
Conselho d.e Instrucção composto de tres ministros, um do Exercito,
um da Armada c um civil, que funccionarão sob a presidcncia do
militar mais graduado ou mais antigo.
Art. 310. Os ministros militares e o civil, de que trata o artigo
antecedente, exercerão durante a phase da instrucção as attribuiçôcs que este Codigo confere respectivamente aos juizes c auditor
dos Conselhos de Justiça.
Art. 311. As funcções do Ministerio Publico serão descmpc··
11hadas pelo procurador geral.
Art. 312. Reunido o Conselho de Instrucção, procederá se~undo a fórma do processo estabelecida para os crimes da compc·
cncia dos Conselhos de Justiça Militar.
1\tt. 313. Nos crimes de responsabilidade, si a denuncia contiver
os requisitos legaes, o Conselho de Instrucção, na primeira sessão,
mandará intimar o denunciado para responder dentro do prazo de
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15 dias. Findo o prazo, com a resposta ou sem ella, se decidirá do
recebimento ou não da denuncia.
Paragrapho uni co. A denuncia nesses crimes poderá vir desacompanhada do rol de testemunhas, si ~ mesma fundar-·SP em
documentos.
Art. 314. O denunciado não será ouvido :
a) quando estiver fúra do paiz ;
b) si for ignorado o logar de sua residcncia.
Art. 315. As decisões que poem termo ao processo, betll como
as que forem proferidas sobre pronuncia ou julgamento final em
qualquer dos crimes serão tomadas por maioria do Tribunal, para o
que, satisfeitas as diligencias lcgacs, se aprcsrnl:trão o!; attlo!; ~~m
mesa.
Art. 316. Os membros do Conselho de Instrucção tomarão
parte nos julgamentos do Tribunal. Os autos, porém, scr:lo relatados pelo ministro civil, a quem competir a distribuiç~lo, e que
não tenha feito parte do mesmo Conselho.
Art. 317. Caberá recurso para o Tribunal das dccisõrs que
versarem sobre o recebimento ou não da denuncia, prisão lH<'ventiva
e menagem.
Art. 318. Das decisões proferidas pelo proprio Tribunal, só
caberá recurso de embargos á decisão final.
Art. 319. A acção criminal ex-ofjicio perante o Tribunal scni provocada pelo presidente por meio de portaria. Esta, sed entreg-ue
ao Conselho de Instrucção sorteado na fúrma do art. Jll~l.
Art. 320. As diligencias, que se fizerem nccessarias, ~~<·rão executadas de ordem do relator, por intermcdio do :llldilor da circumscripção, onde se devam realizar.
Art. 321. O accus:uio poderá se fazer rrpresrntnr f'tll todos os
termos do processo por procurador.
Art. 322. As fnncçõcs de escrivão c de oHicial de jusli<;a serão
desempenhadas, n~~JWCtivamcntc, pelo S('Crl'tarin f' pelo pnt teiro do
Tribunal.

TITULO SEXTO
CAPITULO UNICO
DAJUSTIÇ.A MILITAR EM TEMPO DE GUP.HRA
. Art. 323. Na vi gencia do estado de guerra, o chefe do EstadoMaior ou o comm andante em chefe das forças do ExNcilo on da
Armad.a nomeará os Conselhos de Justiça Militar qtw lnrcm nec~ssanos, os qua, es funccinnarão por c:;paço de Ire~; flH'Il'~: e na
forma que se scg1 .te:
_§ l.o Para o julr,amento dP oHiciacs supcriot-e'; os cnnsrlhos
c;Nao composto~. de coronl'is ou capitães de 111ar e gtwrr;t.
§ 2." Para c' de ofli'Ciaes até o po~;to tlc capitãq ou capitãoten~J~te, compr Jr-se-fío ,,.:lc nwjon·s ()11 capitãrs dt> cnrv<~la e de
capttaes ou car Jitães-tencntes.
§ 3.o ParH, ·D de prr,ças de pret, d<" accôrdo com o di";posto no
art. 16, § 2''.
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Art. 324. Os officiaes nomeados permanecerão no exerclcio
de suas funcções militares das quaes serão desli~ados logo que o
5eu commandante receber' a communicação do auaitor sobre a ne~
cessidade de reunião do Conselho.
Art. 325. O official nomeado só poderá ser transferido para
serviço differente, si o Conselho de que fôr juiz ainda não estiver
funccionando. Em tal caso, deverá ser immediatamente substituído.
Paragrapho unico. As substituições dos juizes do Conselho
serão feitas pela autoridade competente para a nomeação.
Art. 326. Os auditores e promotores acompanharão á guerra
as unidades da sua circumscripção, e servirão junto ás grandes
unidades do Exercito e da Armada, que lhes forem designadas, segundo as conveniencias do serviço. Si sómente parte das forças
tiver de seguir, o Governo poderá fazel-as acompanhar, ou do auditor e promotor effectivos, ou de interino. Na ôa. circumscripção
o Governo designará livremente os que devam partir.
Art. 327. O Governo creará, quando necessario, um ou mais
Conselhos Superiores de justiça, que acompanharão as forças em
operações e funccionarão con1o Tribunal de segunda instancia.
Cada Conselho compor-se-á, por nomeação do Presidente da
Republica de tres membros, sendo dois officiaes generaes, effectivos
ou reformados, e um juiz civil, escolhido livremente dentre os auditores. Outro auditor servirá como procurador geral junto ao
Conselho.
Paragrapho unico. O Conselho Superior de justiça processará e
julgará originariamente os officiaes genf!raes, de accôrdo com as
regras estabelecidas neste Codigo c
cxcpções deste Capitulo.
Art. 328. No processo se observarão os seguintés prazos :
para apresentação da denuncia ou da defesa, interposição do recurso ou da appel1ação e sustentação destes - 48 horas ; para formação da cultla --oito dias; e para o ç:"tudn dos autos pelo relator,
- lntervallo de uma sessão.
Art. 329. O militar ou civil condemnado á morte será fuzilado.
. Art. 330. A pena de morte proferida em ultima instancia por
tnbunal reunido em territorio ou aguas militarmente occupadas
será executada logo depois de passar (~lll julgado a sentença,
salvo decisão em contrario do Presidente da Republica.
Paragrap~~ unico. Será permittido ao condemnado receb.e~_os
soccorros esp1ntuaes que reclamar, de accôrdc1 com a sua reltg1ao.
Art. 331. ~ militar que tiver de ser fuzila do sahirá da prisão,
vestido de umforme commum e sem insignim .,, e terá os olhos
vendados no momento em que tiver de recebe r as descargas. As
vozes de fogo serão substituídas por signaes.
Art. 332. O civil que tiver de ser fuziladc. 1 sahinl. da prisão
decentemente vestido, será executado na conf 01 ·midade do artigo
anterior.
. Art. 33?. Da execução da pena de morte se la.vrará acta
ctrcumstancmda, a qual, assignada pelo execute. 1r e cmco testemunhas, será remettida ao commandante em chCl ee das forças em
operações para ser publicada em ordem do dia bo1 'ctim ou detalhe.
Uma cópia dessa acta, devidamente anthcntic~da~ se juntará aos
autos.
Art. 334. As sentenças do Conselho ~)uperior de justiça não
são susceptíveis de embargos.
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CAPITULO UNICO
OJSPOSIÇÚES GERAES

Art. 335. Os processos crimes militares não são sujeitos a
custas, emolumentos, sello ou portes de correio.
Paragrapho unico. Os documentos offerecidos pelas partes
serão sellados.
Art. 336. Aos autos dos processos criminaes se juntará uma
individual dactyloscopica dos accusados.
Art. 337. A policia civil ou militarizada é obrigada a prestar
todo o auxilio, inclusive o da força, ás diligencias legaes que se
tiverem de levar a effeito fóra dos estabelecimentos militares.
Art. 338. Os tabelliães e escrivães em geral são obrigados, sob
pena de responsabilidade, a acceitar a pcricia nos exames de
documentos que se fizerem necessarios nos processos militares.
Art. 339. As multas comminadas nesta lei serão cobradas executivamente e recolhidas ao Thesouro Nacional.
Art. 340. A habilitação judicial para a percepção do montepio
c meio-soldo pagará as custas do Regimento da justiça Federal e
ficará a cargo dos auditores, que, na 6a circumscripção, serão os
mais antigos das jurisdicções respectivas.
Art. 341. Si vagar uma auditoria de primeira entrancia, o Go·
verno poderá remover para ella o auditor que o requerer.
Paragrapho unico. O requerimento poderá ser fdto por tele·
gramma.
Art. 342. Os ministros militares que se invalidarem no ex e r·
cicio do cargo, serão reformados segundo as leis militares.
Art. 343. A legislação da reforma compulsoria não se applica
.aos ministros militares.
Art. 344. O procurador geral terá um secretario, que será um
.uos funccionarios da secretaria do Tribunal, á sua requisição.
Art. 345. Os ministros do Supremo Tribunal, procurador geral,
auditores e promotores terão direito a sessenta dias de férias por
anno, sem interrupção, porém, da administração da justiça. O Supt·emo Tribunal organizará para esse effeito a tabella necessaria.
Paragrapho unico. Os advogados e os escrivães terão direito
a trinta dias e os officiaes de justiça a quinze dias uteis, concedidos
pelo auditor sem prejuizo da dministração da justiça.
Art. 346. Os processos serão distribuidos de modo equitativo,
por todos os ministros, tocando de preferencia aos militares os de
crime de deserção e insubmissão c os recursos de alistamento e
sorteio.
Art. 347. A aposentadoria dos ministros civis e auditores será
,n.~gida pelas leis que regulam ou venham a regular a dos juizes
lederaes.
Art. 348. Os autos não podem ser dados com vista ou em con·
fiança aos réos ou seus advogados, ainda mediante recibo; pódc,
entretanto, o escrivão, ou o secretario do Tribunal, facultar o
exame dos mesmos em cartorio e pcrmittir a extracçâo de notas
.e apontamentos necessarios. á defesa.
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Art. 349. As licenças do presidente e demais membros do
Supremo Tribunal Militar serão reguladas pelo Regimento Interno.
As do procurador geral serão concedidas pelo Presidente da
I?cpublica.
Art. 350. São competentes para conceder licença:
a) o presidente do Supremo Tribunal Militar nos funccionarios
d~ sua secretaria, aos auditores, c advogados;
b) o procurador geral aos membros do Ministerio Publico;
c) os auditores aos escrivães e demais scrventuarios junto a
r.ada auditori::t.
Art. 351. O tempo de servico militar será computado para os
e eitos da aposentadoria.
·
Art. 352. O president\~ do Trihttlial não terá voto nos julgamentos. Nestes, o empate importa decisão favoravel ao réo. Nos
r)lltros casos o presidente, além do seu voto, terá o de qualidade.
Art. 353. O presidente do Tribunal uomeará annualmente um
auditor para, em commissão, com um promotor, designado pelo
procurador geral, fazer correições nos autos findos, remettidos das
auditorias. finda a correição, far-sc-á de tudo um relatorio ao
Tribunal. O Tribunal punirá ou mand<1rá responsabilizar os culpados, na conformidade d~ste Codigo, nelas irregularidades cn·
contradas.
Art. 354. A sentença criminal passada em julgado será por
extracto annotada na fé de officio OI! nos assentamentos do con·
demnado. Esta nota nãl) poderá ser trancada, salvo o caso de
amnistia.
Art. 355. As penalidades estabelecidas neste Codigo para
juizes e serventuarios da justiça serão, quandn applicadas trans·
criptas nos respectivos assentamentos.
Art. 355. O serviço judicbl prefere a outro qualquer, salvo o
disposto no art. 30.
Art. 357. As nomeações da compdencia do Presidente daRepublica, para os cargos da justiça militar, serão referendadas
simultaneamente pelos ministros da Guerra c da Marinha.
Art. ~~58. O Governo forrwcer;i. p:tsscs gratuitos aos officiaes
de justiça para o desempenho de suas funcções, tanto nas vias de
communicaçõcs terrestres como n:ts marítimas.
Art. 35g, Continúa em vi~n:· I) ;n f. :l", § 5'', do decreto n. 149,
de 18 de Julho de HN:L
Art. ~~60. As patente·.; do:; offidae;; cllcctivos, reformados, honorarin:; e úas classes anncxas, de qtte t·ata o art. 5'', § 6", do decreto n. 14'J, de 189:), e bem assim as dc>·i da 2-~ linha, passam a sPr
t~xpedid:ts pelas Secretarias ela Guerra c da Marinha.
Art. 3:Jt. O serviço da justiça militar, na sua parte adminis4
trativa, ficar<i a cargo cto MiniSÍI'rirJ rfa fl!lerrrt, observadas a~ diS··
pnsições deste Codigo.
Art. 362. Fica abolida a faculdade concedida aos militares de
requerer Conselho parrt ~;c juc:tific;1.rprn de 1ccusações que lhes
seJam feitas.
Art. 363. O jui;.~ julgará segundo o allegado e provado de umn
c outra p:1rte, ~inda que a conscicncia lhe dicte outra cousa, e elle
~;:ti!n ser a verdade o contrario do que estiver provado nos autos.
Art. ~364. O réo será posto em liberdade antes mesmo de proferida a sentença do Supremo Tribunal na appellação, ou nos embargos, logo que o tempo de prisão attingir o maximo da pena
comminad:t no :ntio:o ela lei em qtrc o houver jul~ado incurso o
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Conselho de justiça no primeiro caso, e, no segundo, o proprio
Tribunal ao julgar a appellação. Esta disposição no que fôr applicavel, se observará tambem nos processos da competencia originaria do Supremo Tribunal.
Art. 365. Os peritos que, sem justa causa, se recusarem a fazer
o corpo de delicto ou qualquer exame complementar, serão multados em 50$ a 100$ pela autoridade que presidir o acto.
Art. 366. Aos auditores e orgãos do Ministerio Publico é defeso exercer a advocacia criminal.
Art. 367. Os casos omissos neste Codigo serão resolvidos de
acct)rdo com o direito commum.
Art. 368. Os accórdãos do Supremo Tribunal c os pareceres
do procurador geral serão publicados no Diario 0/fi.cial.
Art. 369. O advogado que em petições, arrazoados verbaes ou
escriptos, cotas ou quaesquer papeis forenses, deixar de guardar o
respeito devido aos juizes, alem do que está estabelecido no
art. 195, soffrerá a pena de suspensão de um a tres mezes, imposta
pelo Supremo Tribunal Militar ao tomar conhecimento do processo
ou de representação documentada do offendido.
Art. 370. Os auditores que se mostrarem desidiosos ou incapazes para o exercido de suas funcções serão pelo Governo declar-ados avulsos, com ordenado, mediante representação fundamentada
do Tribunal.
Art. 371. O disposto no art. 82 applica-se aos promotores,
advogados, supplentes e adjuntos. ·
Art. 372. Não haverá recurso das decisões do Supremo Tribunal Militar que impuzerem penas por omissões ou faltas disciplinares aos juizes inferiores, mais funccionarios da justiça e advogados nem das infligidas pelo procurador geral e auditores.
Art. 373. Os ministros, auditores e membtos do Ministerio Publico que acceitarem qualquer funcção estranha ás suas, salvo
commissões temporadas, perderão os seus cargos.
Art. 374. Revogam-se as disposições em contrario.
DISPOSIÇÜES TRANSITOWAS
Art. 1". Aos actuaes ministros, auditores, auxiliares de auditor
e mais serventuarios da justiça militar são garantidos todos os di
reitos, vantagens, graduações militares c regalias asseguradas
pelas leis anteriores.
Paragrapho unico. Os auxiliares de auditor, emquanto exis
tirem, continuarão, como até agora, a prestar os serviços que lhes
forem distribuitlos, c equiparados aos auditores no que toca ás
licenças e incompatibilidade.
;;:::;..-::Art. 2 ·• Os auditores rcmettcrão á Secretaria do Supremo Tri
bunal todos os autos dos processos findos, archivados nos cartorios
das auditorias, desde a publicação do decreto n. 14.450, de 30 de
outubro de 1920. Recebidos os autos far··se-á a correição na forma
do art. 353.
Art. 3". Os Conselhos de Justiça, já sorteados, continuam a
funccionar até o fim do semestre ou do julgamento dos ;1ccusados,
quando estes forem officiaes. Os novos sorteios se farão de
accôrdo com as prescripções deste Codigo.
Art. 4''. Os ministros militares e auditores que estão em disponibilidade serão aproveitados nas primeiras vagas que de seus
cargos occorrerem.
4
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Art. 5o. O Governo poderá designar os auditores e auxiliares
de auditor, que o quizerem, para, emquanto não forem íncluidos
no quadro, exercerem as funcções de promotor, com a gratificação
addicional de 1:200$ annuaes.
Art. 6". O Supremo Tribunal continuará a julgar os recursos
do alistamento militar, na fórma da legislação em vigor.
Art. 7°. Na 6" circumscripção não se nomearão supplentes de
auditor emquanto existirem auxiliares de auditor em numero de
dois pelo menos para cada jurisdicção. A estes, além do serviço que
lhes fôr distribuído, compete substituir os auditores nos termos
da parte final do art. 14.
Paragrapho unico. Quando aquelle numero se reduzir a um,
far-se-á a nomeação de um supplente.
Art. 8". O Governo mandará organizar um formulario do pro·
cesso militar de accôrdo com este Codigo.
Rio de janeiro, 26 de agosto de 1922.- jnc1o Pmuliá Ca!Ott!ras.-

f. P. da Veiga Miranda.

T ARELLAS DE VENCIMENTOS

-·-·····--------------------·-----...,....----ORDENADO llRATIFICAÇÃO
ANNUAr.
ANNUAI.

CARGOS

Auditor de t• entrancla.
Auditor de 2a entrancia. •
Promotor de ta entrancia .
Promotor de 2.-' entrancia .
Escrivão de ta entrancla
Escrivão de 2a entrancla . • . •
Officlal de fustiça de ta entrancia .
Official de JUStiça de 2a entrancia .
Advogado na 6a circumscripção . •
Advogado nas demais circumscrlções
Ministros civis . • . • • . . . . .
Ministros militares. Vencimentos militares.
Procurador geral . . .
Secretario do Tribunal •

TOTAl.

15:000$000

25:333$334

5:000$000
7:200$000
3:200$000
4:000$000
1:200$000
1:800$000
600$000
800$000
4:200$000
3:000$000
12:666$666

21:600$000
9:600$000
12:000$000
3:600$000
5:400$000
1:800$000
2:400$000
4:200$000
3:000$000
38:000$000

20:000$000
8:000$000

10:000$000
4:000$000

30:000$000
12:000$000

10:000$000
14:400$000
6:400$000
8:000$000
2:400$000
3:600$000
1:200$000
1:600$000

....

O ministro civil, ao ser nomeado, ter:í para primeiro estabelecimento 1:000$ e o
auditor 500$000.
Quando a serviço sahirem da séde da circumscripçiío, os attditores, membros do
Conselho e promotores perceberão 15$ de tliaria, o.;; :Hivugados 10$, os escrivães 8$ e
os officiaes M justiça .'5$000.
OBSERVAÇÕES

a) a nomeação ad·hoc só dá direito ;í percepção de vantagens pecuniarias nos
dias das sessões dos Conselhos ;
b) o supplente de auditor, o adjunto de promotor, o advogado, o escrlvlo
interino e os ad·hoc perceberão as vantagens pecuniarias iguaes ás do substituido;
c) o auditor em disponibilidade continúa a perceber os vencimentos da tabella em
vigor ao tempo em que a mesma disponibilidade foi concedida;
d) os membros do Conselho Superior de justiça c o auditor que servir de pro·
curador geral no theatro das operações, perceberão os vencimentos de ministro do
Supre1no Tribunal e de procurador geral, respectivamente, com o accrescimo pro·
porcional que a lei estabelecer, e na mesma especie de moeda em que receberem
os officiaes em campanha. Desta ultima vantagem gosarão tambem os auditores,
promotores e serventuarios da justiça milit~r que servirem no theatro da guerra.
Rio dt! Janeiro, 26 de agosto de 1922.- ]o/lo Pandítí Calogeras.- ]. P. ela Veiga
Miranda.
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DECRETO N . 1r;. G~Hl -- DE 26 DE AfiORTO !)E 1922

4ln·r, ao Ministerio da Justiça r Ncaocins Intcrior'J;;, o

c~·cdito

f'Spf!cial df' r; :000$. )lf1.1'(l acquisiçâo da Pl'O})l'it~dade plena
e dt'{inif h·ol da "''11 ra tfn Tl!/111111J .Yar>imwl. Hl'tlsitl'i/'11, I'Sf'1'i2J(O )>01' Jotff)llÍ 111 Osrli'ÍII nlf({!lr~ 7-:sll'ada

O Presidente rh llc•puhliea O•ls :Estados Unidos do Brasil,
ll':::mdo da autoriz~.H:fío ,.,mtida no ar!.. 1o do dt~eret() legislati-

vo n. ·'~· tí5~), de '21 do agosto eor·r·c11tn, resolve abrir ao l\linistPr·io da Justiça ,, 1\\eg·neios Interiores o credito cspceial do
r, :000~. destinadn ú r~cqrtisir,üo da JH'Opricdadt~ plena n defirritiva da IeUra dn H:nnnn Nacinrwl Hrasi!Piro. ns!'l'ipla por
.Joaqnirn Osorin J)uqtw J•~slrada.
Rir, de .Jnnciro. 2fi dt~ agosto de 'l !1??. 1 O I" da Tndr.pendPnr. ia e 31. 0 da RPp.Jbl iea.
EPI'l'ACIO P ESSt'Jf\ •
.Joaquim Per·reit•,-,_ (}hm•r,::.

4 fn·r:>. on Minisfr>l'io da Jí'rr:.emla, o r-rrdito ,_•spr:ci.'ll de
/.? :166$8.90, pa1a ul'f'OI'J't'J' w1 1Jt7rf(UIIenfo do qne ~' devido
a José Esteve;; de Sou::.o .\:::e1•r•do .l11nior. •'1/1. ,,irfude de
SI'Hf<'nça jHdÍt'Í!II'Íil

O Presidente da Hepubl ic.a dns E~ f adns Unido~ do Brasil,
usando da autoriz{l(;fio contida no ar·t. 1o rlo drcrl'to legislativo n. -1.565, de ~!lt do cnrnmlr.. resolvo abrir. ao 1\finisterio
da Faz:_•nda, o crcdtlo espe1~ial dl' 1\l:f(}(i~8UO. nara nel'.ll':Ter
no ()!lgamento do qt:P ,; drvidn a .Tnsr'· E~tnvr.c;; fl,~ :::1\fiZa :\7.('ynrJo Junior, em virl11dP dP spnf.rnG:t jmlicinria.
Tti" dr ,Janeiro, :!ti df' ag-o:-::fn dl' ·t!l??. JOI" da lndnpendl'twia ":14° da RPpnbli1·a.
EPJ'f'Af:TO

PERF\t\~.

1/omJ'J'n 1lopt i.·:fr•.

nRnRF:TO N. l!í.li:1H -- n1: '?f{ ntê _,n,•sTn nr.: 19?.::'
Am•~·o1Ht

a planta d,. um. te i'J'1'no si ltuuln á maraem da linha
da E!~trada de Ft'I'J'u r{,• f!o.lftl'::. e rli'SIIJ)J'Oll'l'irt umn ped1'eira.
nelle e.xistente

O Presidenl n da TlPJWhlir·a do:-; E~:lados Unidos do nrasil.
ll'ndcndo ao quo Jll'llf HJZ a lllSp<•r·l.nt·ia Ff'cleral das l~slradas
•' cnnsiderando qne ~~ i tlfl i~IJPnsavel ans serviços da Eslrada de
Feno rle Goya:r. uma ]Wrlr·Pira sif11ada no kilnnwl!'o J89 da
~d

r ""JWdiva linha, decrr'fa:
Art. L° Fica approyada n plantn. fJUf' com estP baixa, ruin·innda pelo rlirerfnr .f.!"ral do ExpediPntc da Serrf'faria de E!'l-
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tadn da Viação P Obra~ Pnhliras, df' nm f.erreno situado no
kilnmdrn Hm rla Esfrada nf' FmTo dP flnyaz, á. mar!!rm da·
respPctiva linha, onde rsf(i lncalizarla •rma }>f'llrrira.
At't.. :.?. O trrrPnn r a prch·Pira indirados na pl:mla ora
apprrwarla, fir.f\m drS:.lJWOpi'iado~. nn ronl'nrmidndr do ílisposto
no nl'l. 5Bil. ~ 2°. n. 11. r]o Cncli~o f:iyiJ. n art. Rodo rrgulamcntn approvado pr.lo der,rPfl, n. -1. HGG. dP n fl1~ sf'(Pmbro
de i H0:1.
R in dr .Tanr ir o, 28 dr, agosto t]p Hl22. 101" da Indrpendeneia e 34° cia HPpublira.
0

]~PTT.\CJO PESSÔA.

J. Pirrs do Rio~

Autn1 ir.o o rnnstrurf'iin de nma. rasa 1J01'n 'tlliJ1'Wl'i.'t dP empl·eflatlos, na rsttwtío «Srmto i\ nastorim>. do mnw! federat de
J'iluufl/. do T~sÚodo de f.'I'JTn Sn!'ur·rriHIIIO

O Prf'sidPnf.p da flf'pnhl ira dns Esl.adns tTn idds dn Brasil,
no qn1• t'Pqllrrf'u a Esl rnrla dr Ff'l'ft) Rnrocabana.
e tfmJn Pm vista a-- in f'or·ma•·f~~·-- pr·•·--1 rtd:l~ pPlal I nsrwet o ria
FPrlei·nl das .Ef-11J·adns. dN'I'Pia:
Art. 1." Fira :m tnrizada a r.omd rnrr:in dP nma casa para
morarlia dn ~111TH'Pgado~. na f'slae.fín «S:mlo Ann~-d.a1~io», do ram<"~l fedf'T'nl dP Tihagy, df' rwct11·do 1·om o projr•('Ítl P l'~''S])I'!'ÍÍVo
orç~nwnto. na impndmwia dn 2G::!'7G!t:3!l!l (\'inl.t\ í' cinco contos fluzentof-1 P SP1P1Üa f' •·-im~o mi I f rHsf'nl os f' noventa e nnv~
r(>is). aprnsPnf.arlos p0la Estrada dP F1•rr·o Snrneabana, os
quaes 1~om Pste haixmn. rnhricarlm: pf'lo d irPct.nr· g-er·al dP ExJWdienfP da ~f'I'T'Piaria riP li:~tado da Viar::in I' Olll'ac:: Pnatt~nriPlHin

hlicas.
2.n A rtespczn a Sfll' eff1~rL11ada nom aqtlf'lla construao maximo dn orçamento ora approvadc., ser:í, dP3(\lll'Ufla l'lll l'Pg'll]ar fnmad:1 dP r•.nnfa~. !1'\':tda Ú
rapit.al dn rnff'l'idn ramal.
:3. Para a f~nnelnsfío dn~ t'f'-~:pf'í'Jivos trabalho~ fir.a
m~read() 11 prazn rlf• (i (sr·is) nwzf'~. n t'tHlfnr da data rla notifienção, :J l'Nfllf'rrniP, dPsfP flrerrfo.
R in dP- .TanPirn, 2R dl' agnsl11 dP Hl:??. 101" tln lndrpendenria P :J.'to da Hnpuhliea.

ArL.
cçãn, at1~
pili .. :; l)n
c••Pta dn
Art.

0

.l.

Prrt>~·

do Rio ..
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DEGREtfO

L'~'.

l;J. t).J.O

UE

:2H

UI~ AUO~'I'U IJE Hl~~

Abre ao 1llinisterio tJa VJll:rt!o e Obra~ Publicus u credito de
120:000$, JHl:l'lL o.etJ'Illsu;lw de JtwlJiliario e mlaptw;üo do
1JI'eliio destinado ti . \ dJminislrat.:ü., ti'us Correios de Per-

nambuco
U PresitleuLn da Ht•puhl iLm du~ ~~~:;Lado::; UH idos do Bra~il,
usando da auf.ol'i:w~:ão ron:o;tante do 11. ;:;o, do m·l. Ui. da lei
11 . . j .r)iJG, dt• lO dP ago.-;lr, do I'O!Tüllle unw•. resolve al.Jt·ir, l.H'lo
·)linis!,~rio da Via~:ãu I' Ohras Puhlit~a~. u L'l'l~uiLo ·dl' l.:!O :000$,
para aequi::;it_:ão de nwbil im·io n adaplatjão dn prcclio l'l~t:erde
menll' adquir·ido 1wla União, para a inslalJa,_:::itt da Adwiuislt·ae;ão dos Cor'l'nios, 110 Estado dt~ P·cruamLuco.
llio dt• ,)liiJPÍI'O, .~X •dP ilf_!O::ilU d1~ l~l:'~:!, ]()J" da llldl'lJL'lldeJll~ia e ;; í" da llcpublil:a.

J. Ph·cs do Riu.

DECHETO

~.

15. ().'J l -

DE :?~

on:

AGOSTo DE

1V:!:!.

<lppJ'(;Vrt o.s Jl1'ojccto.s r! l'espectivo,, orçamentos, 'IW\ ÚUJHJI'tancüt de 9lW:/39$,f88, para cou8'r-acção de uma JUtS811flem
SUJW1'LOI' ]Jll.i'H

vchicnlos em S. Fra·ncisco Xav'iet·,

:wiJI'C

a

linha da J~'strwla de F('J'rn Cenfml do /JI'ftsil

O Pre:-;idetllr~ da ]l(~puhliC'a do~ _E.;Lados Unidr,::; dn Bl'a~il.
att.cndt•IJdo a11 qu,_. ,,t·opm; a dircctnria da E ..;lrada de Ferru
Central tlu Bra-;il, dt•lTda:
Artign unico. ]<'it·am appt'O\arbs os !H'oj~<:t":-; t' 1'1':-'IIITtivo::; oreallwllLm·:, qtH~ eo111 r~tt~ baixam. l'ubricadns lll'lll dirr•(·.t.u:

geral du Expeditmte da R~'crrlaria d~ Estado da Via•.:·ã" ~· Ohra~
Publica~. }Jni'<l construrP,ão de uma passagem supet·im· para
\'ehieulos r'Hl S. Fntllf~ht·" .\avic•r, :-;obre a linlra da Est.mda
de Fenp Central do Hra..;iJ. importa•Jrlo n or~arrwnto da passagem superior· L'lll 17li :RGfl$5:1:!. e o d11~ nmrw:; de :.u:r.:e:):-:o para
e:;.sa passagern, ern !t7:J : :.!GD$U5ô.
Rin cfn Janeiro. 2H cfe ngw.;tn cc 10:'.?:'.?, loto da Jwlepen-

dencia c 31:• da ncpublica.

J. lJirc.s do lliu.
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.'\_Ji})l'fN'a os ol·~·a'll/1'1/los

d11s

-"IIJJCrsfr,u·tunts

melrtllicas

)Jill'a

as pontes sob1'c os 1·ios Pamahuba c Potu, nas importancias lufttr's

rll' lf/11/J'I'IIIa

~~ d/11/S

Jllil oitocentas c srtcnta.

libras esterlinas (& -~2.870'), cento e oitenta e seis contos
r{u.zcntos c doze mil tluzcnlus c oito réis (186 :212$208},
ouro, e CI'Hlu e f'ÍIII'OI'nfa e s1'is nmtus norccnzfos e oitcntn e noL'c rnil oitocentos c quarenta c oito réis
(156: 989$848), papel, a serem construídas pela Campanhia Gcml de .Mcllwmmentos no Maranhão, para ligação,
1'111 Thc1·ezino, dos linhos {en·r•os 'f/11' 1'1/.IJ'oncarn com, a
Estrada de Ferro S. Luiz a ThcJ·c.:ina

O Presidente 4a Hcpublica dos K;tados Unidos dd Brasil,
de aecôrdo com o que propoz a Inspcctoria Federal. das Estradas c tendo crn vista o disposto na clausula XVII do contracto de 22 de junho' de 1921, celebrado com a Companhia
Geral de 1\:lelhoranwntos no Maranhão, c.c-vi do decreto numero 1-1.823, de 21 de maio do mesmo anuo, decre_ta:
Artigo unieo. Ficam opprovados o's orçamentos que com
este baixam, ntlJrir·ados JYClo dirccfor gcl'al de Expediente da
Secretaria do Estado da Viação c OIJras Pnblicas, os quaes
foram organizados pela Inspccl.oria .Federal das Estradas, em
substituição ao:; aprcsentadu's pela Companhia Geral de Melhoraurentos 110 1\1aranhfiu, para o fnnJPeimcnlo das superstruetnras mc!allka:-; para as prmfe:~ suhre o:'l I'ins Parnahyba
o P.oty, a serem ('OHSI.l'tl idas pela rdcr·ida companhia para
ligação, em 'fherczina. das linhas fnrrt·as que entroncam ~~om
a Estrada de li'erro :--i. J,lliz a Tl1·ert~zina, iwporlando:
a) o orç.amcnto para o foriH.'('.irm'nfo da snpersLrucLura.
da. .pun!.c so'lwo o rio Pat·rmltyha t'llt (l'inta n llllla mil tresen-

tas c cincoent.a libras eslerlinaf' (f :Jl.:HíO), cento e trinta -e
seis ·cont.Os quinhentos c vinte o tirn mil oitocentos e quaTcnta réis (1:36:5:21~R40). ouro. (',f~Jdo ~~ quatorze contos noveccntus e oilu 111il !'enio~~ viJdf' t! cpt:tlt·o l'(.!ÍS (l1-í:!J08~!24\
pape· I;
b) o m-earncnlo para o fo'rnr<··illll'lllo da supersLructura
da pmdt· soiii'P o rio !>oly rn1 lllll.f' lltil quinl1cntas c vintn
libras (~:-derlimts (e J J .r-)'...''(1'), quarrnla <~ nuve eontos S'Ciscentos e uuYenfa mil ln•sPnlo.-; e se:-iSI'Illa ~~ nitu r(•is (Hl :ü90$:3tiR),
ouro, e qll:tl't'llla I! dou:-; eontos oilt•tlfa n um lllil s·etccento::;
i.! vinl e e qttalru r''is (U :OR1!J;7:! 'i}, papt~l.
Jla.I·agrapho uni1·o. A e'JitVI'l'siío da Jltorda ostxangeira
l'lll moeda Jmcional Üt'H'I'Ú S!'l' fl'ita ]wlu ~~amhio ú Yista sobre
Lolldt·es. 11os tl't'IlliiS do § ~" d~1. l'lausula XVII do contracto
de :?:! 1ie jtmhn dt~ I !l:?.l, ec]t~hrado CI)Jrl a Companhia Geral
de }\'lrlltorantt'lllns JJU J\laranllfíP, I) a do rjliJ réis o'uro em
nwett'u papr.l dr.vcr;í. sl't' feila pelo valor do vale-ouro que
vigorar para o pagamento dos direi! os <Hluaneiros, de accôrdd
com os documonlos comrn·obatorios, devendo ser feitos todo's
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os pag-amentos om a.poliees ·papel, ao par, na conformidade
do' disposto na clnll:"Ula XIX du eilado euutracto, após as rcspcdints medições dctcrm inadas na clausula XVIII.
Hio de J anciro, 28 do agosto de 192:!, ·1 01" da Imlcpendcucia e 3 Í 0 da ncpublica.
EPITACIO PEssu,\.

Pires do llio.

J.

I>EClll~TO

13.G'J~l- DE

N.

:!H m;

NlUSTo JJJ·:

l!t:.!:~

Abre ao Jlinis·terio da Viação' (' Obms Pu.b!licas. o acdito dt~
60:01.1$8.57, pm·a occorl'er ao pagamento de gJ•ati{icat;ã'J
de que trata o deacto u. :J ..?.tJO, de 2 de janei1·o de 1920,
ao 1Je.ssoal da Repartição Geral rios Correios, durontc o' periodo de 1 de .faneiro a f 5 de 11W1'Ço de J 921
O Presidente da Ilepublica dos Esf ados Unidns tio Brasil,
usando da autorização contida 110 n. 7, do a rL. 1 ?3, da lei
n. ,L 555, de 10 de agosto do corrPnh• anno, resolvo nhrir, pelo
~linisLcrio da Viação P Obras Publ ints,
o errdito dn réis
HO :OV~$857 ..rJ,~stinado ao pa.t;amcnlo ela :-:Tal il'ietH:ão erPad:t
pelo rlecrdo 11. ~L !H)O, {lr 2 de .iatwir" dt• t!)~O, l'f'l:!l iYa ao pcrindo dr t dr janPim <.t Jr> d•l mtu·~;u ti'· Hl.:!l. tt') JH•:-;soal da
ltepart i1:ão G-eral dos Correios.
Hio de. .Tanf' ir·o, ~8 ·do agosto de t·~~~:!, I o l" da lndepcu'}eueia P 3-1" da Hepn1Jiica.

J. Pires ri'o /li v.

DECHETO N. 1G. G-'tt1 Declara caduca

a

DE

:28

DI: AGO~TO DE

I D~~

cm·ta patente 11. /3JH8, tk 11 rle julho
dv} 19,'!12

() ·Prrsirlcntc da Rnpubliea rins Ji:stados Unidos f],) Brasil,
vista do que reqnet'cn Olln \Vrssrl. cnnePssinnario fia carta
patente dG imenc5n 11. t3.0í8, de 11 do julho de 1U~2, de-~~

creta:
Artigo tmieo. E' declarada I':Hllll'll, Cllt enr1 fot·nddade do
dispôe o arl. :>". ~ :!''. 11. :>, da ll'i 11. :;. 1:.'!1, de H drl
outubro <lc HlS:!, combinado culll o art. 5!) do n•·gulanH!IJI.n
que aeompanhon o decrdo n. B. 820, de 30 dP dr~:wrnbro de
1882. a e:.rta patnul.e de invenção n. 13.018, de 1:1 de julho
de 1922, concedida a Otto \Vessel para <<um novo processo
qut•
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~ecani~o para seccar produdns !iquidos de qualquer espeCie», visto haver o conce~sionario desi:·d ido do privilegio que
lhe outorgara a refer·ida patente.
Hio de .Janeiro, ~H ti(~ ago::-:l1, d1• l\1:.!.:.!. 1o I'' da lndependmwia I' :: !" da Hepttltlica.

J. Pires do Rio.

l>JI:GltETO N.

:1

ri. tH[í -

DE

iH

DJo: .\UOH'l'O UE

1 ~122

Substitue po1· um t1·echo da Estl'atla tle Fen•o Cratheús a, 'l'hc1'ezina o t1·echo da EstJ·ada de Jt'etTo Petrulina a. 1'hé1·ezina cuja construcção {oi conlmctoda com a Companhia
Ue1·al de Mglhomm.entos no :llarauhiio
O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brasil,
attendendo ao que prnpnz a lnspf'el nr·ia Federal das Estradas e:
Considerando que nã.o euu v(;,UJ p r·u;-;( ~g ui r nos Lrabalhos de
construcção do trecho da Estrada ue .lt'eno Peleolina a 'l'herczina, a partir dessa capital. pelo valle do l'io !Jal'llahyba, visto
ter sido verificada a possibilidndo de st~ IJÚI.er un1a varianLc
do tracado da mesma estrada, Jwlo~: yaJ lr~s dus rios Poty e
Berlengas, ma i::; vantajosa do qtu• n i J':1(.:ado pelo valle daquellc rio, conforme cstu<J, ,s a qu(~ a lll:-:r:cdol'i:t Jt'ederal das
Estradas estú proeede11do;
Considerando que a consLntt·çã.t; d1~ n~n~a de 11 kilornet.ros daquelle trecho pelo valle do rio J'amahyba foi contractada eon1 a Companhia Ueral (](' J\1dlluramenlos no Maranhão, nos termos do eontractu <li~ :!·! d(~ junho dn 1H21. celebrado em virtude do dPI't·eto 11. I í.. H.'!:J. de ~'Í Llt~ lllaio do
mesmo anno;
<Considerando que esse treello da l·:strada de Ferro (P etrolina a Thceezina esl<i eomprehendido no c.unjuncto de o'bras
~ installa(:õrs ferrovia rias cujos jJiano;-; fnr:Htl a pprovados pelo
decreto n. 14. 298, de 12 de agosto dP l !1.:!0:
Considerando lllli~ a t•nnstt·ueeilo de:-:s1•. t'llll.iunetu de ub1·a:-:
foi contracladn com a Companhia C:entl do Melhoramentos no·.
Maranhão, em virtude da dansula V do termo de resgate da
Estrada de Forro Caxins a CajazPi l'a::-:, (·.dcbrado e:l?-vi do decreto n. 1L589 A. de :10 de clczerllbro de Hl20; c
'l'eudo em vista n disposto no art. !li, n. ~5. da lei numero ·L 555, de 10 de agosto clu eon·c1ll(~ an no, decreta:
A rl.igo nnieo. O frl'eho da Es!l'ari:t de Ft't'J'o Petrolina a
Therezina d(~ f!lW lrala o li. TU da ('latr~~~tla l do eo11f.racto de
22 de jtinho de 1921 celebrado eom a Companhia Geral de
.M.clhoramen1 os no Maranhão, em virtude do decreto numero
H .823, de 24 de maio do mesmo annn, fica substituido, .para
1
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t.udus us úffeitos do mesmo contractu, pm· unt trechu Ja Es1l'ttda. do l<'et•t·o ( :rathcú~ a. 'l'ltül'f!Zinu, além do l'io Poty, até u
ll''voatlo Todv~.; us 8antu.~. eont cerca ..!e doze (l~J l\ilrm1dru:;.
Itio dB Janeiro, 2~ ue ag·rJsto dn IH~:!, IOt · da fn,lepcuLkrwia I' ~~ í' da Hcpublica.

J. Pi1·es do llio.

t:J·;cru.::Tu .\. 1 ~~-ti í.G

I)J~

:..'!~ UJ; .\(iU:::i'lU IJI:

lU:.'·.'

l'ruruuu. yur duu., ( :J) mc:,.:õ u lJra::.u ti.cadu nu al't. ;l" do det~rdu n. f .).fJ.f 7, de ·u dê untubru de 19:!, /, para, cullt'lusàu
das obros d,: cunstrucrâu de um; de:si'iu c pustu tdcUl'aphicu l!u f>ilometJ·o ;!;:!,li,.Sl:U da linha dr: ltarar.': au 1'iu
U1·uyuay, dr: que r• com:essÜ.JIIOI'ia rr. ('ufi/J)Imhio t-:stl'ada

d1· Fr/'l'(J S. l',ur, .. fliu r:rmnk

O Presidente da lkpubliea Jus Esladu.~ uniuus d(l Brasil,
ao que requereu a Companhia estrada de Ferro
:--:. Paulo-Hio Grande, conccssionaria
liuha de ltai·ar•S ao
rio Uruguay. e tendo em vista a infornHtdio pt·c"tad;.t pela
ru~pectoria Fedcru l das l':slrada::: 1 decreta:
. .Artigo unico. 11'ica prorogadu por Juus 1,:!.; 1r1ezes tl
prazo fi:mdu no al't. :l" do decreto n. '15. O!t'l, de .11 de out.ubr'o de 19:?.1, para uonclusão das obras dB tlonstrue~:ão ·Jo
um de;:;vio c [JO~to telegraphie:o no kilomotru ~~8.8'~.~ tla liIlha de Itararé ao rio Uruguay, entro as est.a,:ües d1~ Paulo de
.l·'rontin e .Paula..Fl'eitas .,
Rio de Janeiro, 29 de agusto de 19~:.', UH" dtt I udevend;~ucia (~ i1•4<) da RepublicH.
~tlcndendo

.j'"

.1.

.lllr:ra

'J

l'f.'!)ltfomeHfu qU•.'

bai:.L·ou com o

15 dl,' iU11lUl

~,,,

I !J':! f

Pir,·~o·

<lu lli1.1 .

,J,.,_~i'cfo 11.

f í ..s-;·;;, de

U Prcsilltmlc da k.epuLlil:.a. do~ b:~ta..du~ UulJu:; du :Bn.t~if.
fJsando da aU.ribui.ção que lho confere o art. ·í8, n. t. da Con:--tit.uição, 1'e:::iDlve mandar aecrcscentar ao a!'t. :!.17 uu rogu ..
hunentu approvado pPr r}Perdo n. U. 87fí. d .. C'i ck junho de
H•~·t,

o

;;l•~guinte:

cx~epciunalmente1 pelas uondit:ões do lcrreuo ou
motivo de força maior, não puder uma tropa postada
··ar. poder-~P,-ha. nw" ~ó ne"Ssn caso_ URilt' dr• voz i ' 'Cllnt:ar

Quando,

, tl'O

Ceis de 1922- y,.•

l'1

25

'~lança.;. A esse .commando,s o lanceiro retira o conto da lanca
S'd6 caebtmbo, deixa-a escorregar verticalmente pela mão .di: reita até tocar o .sólo, o ante-braço direito na 'horizontal. a
haste da lanca tocando o joelho direito. A mão esquerda va.e
descancar na oornelbá do cavallo.
O lanceiro '\'i:>ltará á posição priil}itiva á :voz perfilar.
lança.
A essa voz o lanceiro baixa a mão e, segurando a lança,
levanta-a o sufficiente para repôr o conto no cachimbo, vol ...
.tando o braço á posição horizontal o a mão esquerda á po ..
sição anterior.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de '192~. 101° da Indcpcll·
dencia e 34° da Republica.
1

EPITACIO PESSOA.

João Pa_ndiá Calogcras.

DECRETO N. 1:5. G.ís

--~ uE

:)o o E AGosTo DE·

H)2~

.AlteJ•a a clattsu.Z.a XVII tlo decreto 11. 1 5A93, d1J 23 de maiu dr~
4122 que autoriza a contractw· com a Usina Que-i·roz. Ju .•
1Lior,' Limitada, com sédc no R-io i::c Janeiro, tt continuacão
ela e:xploraçtê.o em Itabira do Campo, Estado de Minas Geraes, sem' privilegio, de nma usina pa1·a (1. rusão de 'lnin.erio de ferro,~abr.icação. e lHmino.ção de aço pelo p1·o--.
cesso de altos rornos, etc •:
O Presidente da Ilevublica tlos Estado3 Uniclos uo Brasil,
tendo em vista o f(Ue lhe cxpôz o ministro de Estado dos Ne ..
gocios da Agricultura. Industria (~ ·t:ommcrcio, acerca dos
termos em que estú. rndigida a tl'au::;ula XVII, das que baixaram com o dl'creto n.-15.1.:913, de 2:3' de maio d~ i9~2, autori7.a:ndo a contractar com a Usina Queiroz Junior, Limitada,
eom séde no Rio dr. Janf'it·o, a continuação da exploração em
, Itabira do Campo, Estado de Minas (Jeracs. sem privilegio, dfJ
uma. usina para a fusão dn minerio de f•~no. fabrica\~ão c laminação de aço pelo processo de altos Jorno~, ele.
Decreta~

1

c;··~ ~-~ ~:t:r

Art.. Lo A elausula XVII uas quo uaixaram com o tlecrl'to n. 1G. 'ii~3, de 23 de maio de 1U~~, fica assim redigida:
«0 Governo Federal eompromettc-sc a emprestar ~~ ·
Usina Queiroz Junior, J.Jimitada, a quantia de mil e quqinhen1yH eon'Los
réis (L úOO: O~JU$) f~lll apolit.w::: ao portador, dn
.Juro de G l;o a.o amw, amortiY.avel em d('t: urcsta..:õP~ annuaet-;,
. igual38, nus termos eHtabeJ,•eido~ :v elu deeret.o u. 12. !J.t,4 d'J
~1Q de março t.ll.' 1918, desde que a usina. ~atisfaça as condi4:~~e~ do m~smo eslipuladas1 i~clush c t}uautt? á producção miInma ue vmte toneladas d1arms e as dem~us enumeradas nas
alineas a a e do artigo 2", do mesmo decreto, dentro do prazo
•
a~rorogado pelo <lcercto u. ·í_.2i6, ,de 6 tlc jancirp de 1920.•1
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.

A:; avulices S1~1·ão recebidas lJela Usina Que1·uz: .Tuniu:~,

Luuitada, pelo valor da cotacão do dia da cnLroS"d..
Art .. 2. O prazo a. quo se refere o m·t. ~" do ·eitadu dccn'!O n. 15. ·193, será contado da publi~açilo ôestc.
Art. 3." novogam-su as disposi~ões em contrario ..
ltit.> clt.~ .Janeiro, 30 de agosto de 19::!2, 101'' da lntkpendeue ia c :.Hu da Hepublica.
0

J. Pires d'J lliu. ·

110 .Minii:iln·iv da. JuJ'icullum, lmluslJ·ia ,, Commaciú ó
cJ·edito de i fj :000$ pw·a pagamrmto o. Celso Colnutbano d1J.
Costa UiJ·nc do cmprt?.s·timo paroJ inslollor:uo de uma fabrica d1: !'ariuha d,~ 111andioca e seus sub-prududos, na
)JOVoorào do Moreno, 1mtnici21io de Bawmci1·as, no l~stado

.\l;n·

da i'm·ahyiJa do l\' ol'lr~
I) Preside.11! n da He}Juhlica dos J~:~L:u..los C 11 itln~ do Brasil,
icltdo ouvido o Tribunal de Con1 as na fôrma do c§ 2:··, n. UI.
({n atl. ~lO do rcspccf.i\'O regulauw.nto. resoly" ahrir <W íl\lini~terio da. Agricultura, Tndustrin e t:JHnmerci''· n etedif.o dt~
ífl :UOO$, para atlNldcr ao ~'rHJll.'estimo n Celso ~Colurnbano da.
Co~.l a. Cirnc de igual qu~ ntia destinada ú insLallar,fío d" u,wa.
l'alJI·ica de farinha de mandioca e sr'us. su!J-pt·odnelo~. Jl:t ~10~
\'IH:ão do ;\fot·eno, munkipin do 13ammcira~. 11u :~'>·dado da Par'a'll~'l>a do )lori.P, uos l.t•rnws dos dtlf'l'etos JJ::i. -'•. ~J'40, 1le H d()
rt~\-t'l't.•i t'o, " I:-;. G~H, .dp ;!. dt~ a~;usLo do cm . r·enll~ armo. ''lllJWCS1inw 1':-iSO c11ja prinwira lJrest:.v~ãn, dr• :l!i•:GUO$. :-:<'r<í p<t(-!<1 apÚ'{
a a~~il:!nalura do re~pcdi\·o eontrae1o.
H.io de Janeiro. 30 de a•goslo de H1:!:.', 1111 ·· da IJH.lepeu-...
deHtia e :J 'i" da HepulJI ica.

.f. /'ires riu

lU11 •.

-~'11'!! úo ,Jfiuisii'I'ÍO ([o .lustiçrr f ,v,•uocios hllt'J'iOJ'I:'·· '' ,.,.,.(lifâ
t'S)J''n~d rh~ :WO ~000$, tl,~sliuodo ti '''1/iSfruer:iio, ·11u l:olonia
·de ;\Ur'lwrúls, 11n J·.'mTcllhu df' lk11frn, dr~ 11111 )111Cillrlio
para inlt'f'JIIIr:fío (/,~ /o;rir•tJ'IIIWIWi

o Prl'sitkHLn ela llepuhliea. tln:-; E~ladv:-:: lini:h•:-; ~lo Ht·a~if.
f nado I!JU 'i~;(.a o ·dispus1o 110 art.. 12, do de~·1'dt • ln:::·i~latn:!l
11. ,J..?~H, de G de julho de 1CJZ·1, resuh·e abrn~ t~o
l\lnu~terw

da Justiça. o- Negooios Interiores, o credito espooial de réis
300:000$, para construcção, na Colonia de Alienadas, no Engenho de Dentro, de um pavilhão ondo serão internados Oo:i
toxicomanos do sexo feminino.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de J!J~:·, 101" da IndepcJldencia c 34° da Rcpubllca.
EI,1TACJ.O P'F.SSÓA.

JOfzquim Jlt~reiro,

bECRETO N. 15.651 -

C/urveJ!.

DE 30 Ot AOO.ti'1'll DI!. ! 9~::,

Ab1·e ao 'bbni$terio d.a, Viação tl 0b1'f1.s Publú:as d credito de
.[).616:000$, pa1·a acqutsi.ção e nwntagern de carros deJJtinados tf Est1'ada d.e F'ctro Centro! do BJ•o:;il

O Presidente da Bepublica elos E'3tauos Gnido~ do Brasil,
neàndo da autorização contida no n. tv do art. 97 da lei
n. ·i. õ55, do 1O de agosto dn correu to anno, resolvo abrir ;lo
Minislerio da Viação c Obl'aR Publicas o eredito de réis
5. 616:000$, para acquisiç-ão c montagem de 1!!!. catros diversos, destinados á Estrada do Ferro C~mtral do Brasil.
Rio de Janeiro, 30 de ago~to de 19~.;:. l 01'' da fndepeudencia e 34" da Republien.
j<_:r·i't'AClO l 1 I:rSSÕA.

J. Pil·es do

DECREto i" . 15. 65~ ···Abre ao . l.Hnistcdo
.
da

Justi~~a

Rfo.

o r: Jo o t.· v.~osTo DI:: 1922

e .\'euur:i,•.s Inte•·itn-t$, u credito
de

de S78 :0.$5$256, pa1'a l)(llJamcnto, !lo pe1·iodo de 1
ju·nho ultimo a :H ti'e dezembro viJtd.ouro, do augmento
vcncint,rJ"Htos no.-: 1w.:ntbrns t],, maaist·rntura {ede·ral
HezJUblico, 1ws tamos dv ;-l(.·a1'/,n lt~'Jisfulil.'o n. f.56!1,
:!:·; do coJ'J'ente

de
dn
(6-::

O Prt~sidente da H~Jpubli~~a th~ L:5tadc·~ t' nidos 1.k Bra~i;,
usando da autoriza<;ão üODtida no art. :3", do decroto legisla-·
tivo n. 4.56-9, de 25 do corrente, resolve abrir 1 ao l\Hnisterio
da JustíQn e Negocios Intel'10rt~~. o (\r(!I'Jito de 578 :045$25e,
para pagamento, no período de 1 d~~ junho ultimo a 31 de delembro "·i-ndQuru. do a.ugmento do vencitneo.tos aos rn~mbros
da magistratura federal da Rcpubhca, nos termos do artigo
1°, do mesmo decreto e de a<-,côrdo com a d~monstra~ão que ~t.
es~ ooompanh~t.

1\io de Janeiro, 30 de agosto d•! 19j2, 101" da.
deneia e 34" da Re.publtca.

lndepen-

EPI TACIO PESSÔA.

Joàquim Fe'N'eira Ch41Jt$.
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A.pprova o orçamento, na tmpf)rt(lncia de {r$. 6.301.0..'>7 (sril
milhões h·e:entos e 'l,(m mil e c:incoentp, c Sf.f.: fran?OI
fran.ce::es), 7~'l :130$766 (8etecentos e çinc~t~ e tres
r·ontos cento c trinta mil .llcfecentos e sessenta t uis réil),
rmro, e 717 :036$852 (setecentos c dezesete conto& trinta e
seis mil oiti)Cçntos e cincoenta e dou.s réis), mpeda papel,
para. a. acqui~içã.o de material de t'ran.$portc dGstina4o ~s
f'Strrula.s de ferrn m·renr:fruin.11 tÍ «Oompanhia. Ferrn- Viarla
/:'sft; R1'f1.rn'1e1rn

O Presidente da Repnhlica rios F.stados Unidos do Brasil,
att.endflndo ao que requereu a Cornpanh in Ferro-Vi ar ia E'ste
Brasileiro, arrendataria das estradas de ferro fe•Jeraes dns
Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Ger~s, e t.endo etn
·vista as informaç.õeR prr.Rt.ndnH peJn In~peetorin. Federnl dM
Estradas, nC<!reta:
1\:rt. 1." Para a acqni~;ç.ãn do material ele tran~porw já
autori~ada pelo avi8o n. ri03, de 20 d~ ag0sto df:' 1920, c.oQI $1teraç()r~ ditadas ~lo~ nvif-1os tW. 628 (~ H9IEI3, reRpect.ivamente, de 20 de outubro de 1920 r 29 dn setemlH·o de 1921, fica
approvado, de aooôrdo rom o disposto no ~ 4" dn rlau~ula. 46
do cont ract.o autorizado p~lo drcrrt o n. 11., 068, de 1H de fevereiro dP- 1920. o or\;.~monto que eom e.str baixa, rubricado
pelo Diroctor Geral do Expe.dient.e da Sf'<CI'I"\taria de Estado da
ViaÇo{'f.o e Obra~ .Publi1'3S, no valor dP íi.1 ;7 _;,,-,-~ (seis rnilhõP~q
cento f' ~f'f('nfa 0 sor-tn rnil qnin!!l~ofo:-: r· ~f'fr' · frnnro:-: francrzes .
.Paragrapho unico. As de.spf1Za~ com a ar.quisição desse
r.Jaterial serão computadas diant.e das facturas, competentemente visadas. das fabricaR fol'nooertoras, não podendo exceder,
em caso algum, o orçarnrnlo ora appro,,ado, ~ serão e(Jnvertirias em moeda nacional, na conformidarl~ do dispoRto no mencionado topico da clammln t.n. para o resp~etivo pag-amento
~·rn a:pDliePs ao par, juro df\ 5 o/11 (einco por cPnto), papel. ou
''m moPdn. rnrrrntn. dP accôrdo com a clausula acima citaün.
Art.. 2." ·Scriio pagas f~m moeda r.orrento nacionnl (papel),
:'lf' cJrsper.as rompJornonf.are~. proprin~ de direito--- 'ldunneiroR,
('.a.pntazjns. frnnsporte. monfn;:rrm. efr., o~t.imada: 1tdn Tnspectoria. Foor.rai das Est.rndas em frs. 123.550 (cen!D e ·vinte e
t.res mil quinhento~ e cincoent.a. fra~rAJs
francr7t~~},
753:130$766 (sef.flr-ent,os e eincoenta. e tres contos l'.(.mto e f.i'Íllt..a mil sotco~ntos ~sessenta e seis réis), em moeda na.cionaf.
ouro, o 717:036$862 (f:etecentos e dezeseh~ contos frtnt1 e ~eis
mil oit.ocenf.o~ fi cincoentn e doi~ réiR), ~m moeda C".orrnnte,
pn.pol. aq qnaes desprzas. nn. f6rmn do referido § 4o da cla"~ula ltô do ronl.ract.o. s~rão accreRcida9 ~$ dP. ~cqui~içno. prorrinmrnf.f', do maiPrinl 110 P.Stra.ngP.iro.
Rio de .Taneiro. 3Q rll' a~o~to rlP. 19?2. HM" da TndP·pendenda f' it4" dn. Rcpu}llirn.
EPITACIO PRSSÔA •

J. PireB do Rfn.
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DEOllETO N •. 1!i. üCd ~ DF. 31 1IE \GfJRTO nr. 1!)2!?
Aln·t? ao :iJUnisterio da GtUJ'J•ra o rredi_to de fi:J :316$6.-18, 'Pdrf14
pagamento de diflacn{'a df' ?}l'tlf'lmr>ntos nos m('m}nYI ...,

do ,juslira mllitm·

O IPresidr.nte {ia llepuhlica <los Eslnrlns Pnidos do Jlr:t.c;il.
:usando da :ntloriznçfío <1ue lhe eoufere o art.. :~" do <lf'm'nfo
lPgi~la f.ivo n. !, . GtH1, de :?rt do (~OIT<mtP mcz, resolve ahrir ao
::\Jinistnrio iia. 'Guerra o crr.dito de !l:.l ::Hô$G4R. para aU.ondre
na cmtformidad<~ do art. 1 o do nw:smo decreto· iw }Jag;amPnl.u
da differcnça dn V(mcimentos aos mcrnhros da justiça mili1tar, no período de 1 de ,junho nl!imo :1 ;a dn dezm11bro vinrlom·o, assim diseriminado;

:1\linisf.ros do Suprmno Tribunal n proeurndor
geral da .iust.ir.a militar ........... •:··· ... ·1
n auditores de 2" cntrancia •. ,.; ...•..•.
3 auditore::; de

P

=····

entrancia ................... ·-·
'-· pmmotores dP 2a entraneia........ .... ... . . . .
11 promotores fh• ·I" r•ntranr.ia ..•........ _., •.•

~~l :316.~6·H~

3:150$001)
fi :250$000

fi :600~00U

1 r>: 100$000

Rio de .Tanriro, 3:L de npw~l n dr• t !l~?. IOlo da Tnrlr.pr.n(lcnria •' :v,o fla Hr.pnhlira.
P,prrncrn

lPE~Rt\\.

J niiu l)rmdiú f:alo(tf'Y•n.r: •
.1. 1'. "" l'eiga ,1/h~onda.

'.Jiln·r. rw MiniiOf'l'io dn f.'(iZ~Jrula, 1i ('í'r.rlito c.I1Jlf'rin1 r/r> 1•éV:
2:098$127, parn orrnrrer no J!flt/fOfl.~nffl do qnt· é de~~ido
o. f.~'duordo Atnl('l.lo ]lflsfml,, ,,. i1r.tll'lflr. ''"' t•irt111ie ~f,•
si"1/f.f'H~·a ,jurli('illl'iH

O Presidente (}a Repuhlicu dos E~!a.do"' Unidos do Br::u;iJ.
nJ•!=mndo da autorizar,.ão contirla no ar(. -1" . do ·rlrer~f.!J le!:!u:;Ja.-·
ti vo n. lj. rJ73, de ho,ie datado, rPsolve abrir, no Mm1str.r1o da
Fazenda., o credito esper:inl de 2 :08D~1 ~i, para oeoorrer no
pagamento do fJlH' ·~ clovirlo a F:rJtln~'(~O . Agnf'llo Pf.'~tnna rlt"
Aguiar, f'm virl.udr. fie senfr.nça .JtHlwmruL
fiio dn .Tnneiro, :li rlf' n~r.sln rlí' I fi:!::'. 101 n dn Tnd~pf1n~
•lrtw ia P ::n.o da HepubliC·n.
F,PI1'\cm Pm~st)A.
17omf'1'o

Raptista.

ACTOS DO fJODF.R EXECTJTJ\'()

nECnR'rO N. 1!). (i:íô'
1
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1
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DF. RETEMnnn DE 19:?.~

um Posto E.TpÚimcnlal de Yctm·in.aria. no munidpin de
Rnq,~, E.~ilado rio l: i o f71'nllrir! do Sul

lO .Jlr·.•sidrnf.r da Hrpulllica dos E~larlos Cnido~ dn :tWnsil,
ntl.rwlrmdo :í. 'tnnw~llif'lll'Ía tlr sr t•.c;l.nlwlr('.f'r Hlll' posf.•1 P:qwrimnntal 1lr VPfPl·inarín. 1111 munit·ipi•• dP Hag-{·, E:-:1adn .dn flin
b'!'andn do Sul. par·a. rralizar· a. immrmizn•.:iio do gadn Íllt{H1l'tado por aquelln ponto da fi•tmt.f•ir·a .. n:-; t!PilHlis •·•dttdil~ n
pesrJuizas comprehcndidos na:-; al inPas :íR a f)~ do :tl'f. ·u; do
rrgulanwnf o appr·o,·ado pnln dPrrf'to 11. 1 'I. 7 J I, dn ri {In março
de 1H2J, f~ usando da autorização rontida no n. ,í. dn art. 99,
fla lri n •.'f.• ri55, de ·10 d0 ngost.o dn 10:.?:2, rPsolYn n sPguintc:

Art. t. o E' crr:ula, no muniripin rle Bag•~. Estado do Rio
Grande do Sul, nos 1m'l'Pnos offcrPeidos pela AsRoci~rão Ilurnl do Bagf\ nm Posto R•.:pcrinwntal do Vdcrinaria.

"\ri.

~.o

O J>mdn Ex:perinwntal dn VctPrinaria df' Bap:t!,

snr:í f'llbordinndo :í. J)iJ'I'I'fnria flrrnl dn :SPrYir:o dP Tndusl.rin.
J'as{OJ'il. dn :\linisLC'rio da AgTírulfnJ·n. lndtt.;;!ria P Cnmmerrio,
f' srl':í. J'e,.::idn ppJo r0~nlauwntn appl'fl\';lllo rwlr1 di'('J'••In nnIJJI't'n H.itl. de ri dP Ultlq~o dP 1!1'!1.
JÜI.. ::." llnvO'g-am-sn aR disposirtif's rm r•on!rari•).
llio dt~ :rmwiro. 1 dr• sflfPrnhro dt! 1\l·~·::.'. tntn d:-t. TltdPfH'11··
df'nr.i:l r ~~i" da fippuld ir:-t,

(W Minislci·io da \'iaçilo e 01Ha.!J Pu.bli.Ga.'> u credito dP,HJO:OOO$, }JOJ'tl OCCOi'1'C1' á:> dcS})f'.:OS t'Oii1 a t•,;nfiJWa\LÍO
da.-; oh1'f1.'1 i.to Pdi{icio dcstlnado â.<> 'T'fpm·tir('7-t'.-: dos Cm· ·
J',•itJs c 1'el•'!lf'\T.p]itl8, do J.:stado tln Pro·,rlllll'" do Scll'f,·

ítlJi'c

O Pr~sidento da ll0publica dos Estad,)~ Unirln~ do P.rasil;
ttsnndo da autorização eonfirla nn. leU ra r. rio art. t>() dn. lo i .
n. 1Lftrí5, clt~ '10 de n.:rostn do rm'l'crlto nnuo, l'Pflnlvc ahrir,
pelo Minist.erio da Yia<:ão e Obras Publicas, D rredit.o do
400:000$, p;1.ra. orcorTcJ' :í.s drspr·zas C'·OIH a eont.inuaç.ão {)O...<>
obrn.3 do t•difinio de-stinado ás repn.rtiçõos dos Corrf'inf~ ~~ Tt~
lcgrar.lw~. 110 Estado da. Par·ah~·ba fio Nortr.
Rio dA :..Tianeiro, 2 de ~wf.embro rl0 192?, 10L" rla Indoprndencia e 3:4· d~ Rrpuhlica.
0

EPITACIO PEsgôA •

.T. Pil'r'g do llio.

.~CTOR

no

PGDBR FlXECtJ'l'JV()

DECRETO N. i 5. 6n8 -- DE 2
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.1 br·r oo .Ministerio ria .TusUça e Neyocim; Interiores () credito

de 857 :02.'1$, para au:rilior, durante n cm·rcntc anno, o
m.a.nutenr;i'io dn..<: csr.nlns das :.rmas rir mt.rlenR t•nloniaes 'fiOS
Estados do Para.nlf. Snntn. Cal/wdwr ,. ltin limndP tlu Sul,
r f'ttRfNrr 11 -,·rsp('('fi1•n f'i.!?f'f17i-:.or·iin

.Jlre'-'idenl.r flll He•publiea dor-:J IDs.f.ado;.; Uuidos do Brat>il.
da aut..orizaç.fío concnrt.ida prlo n.rf.. 6° do rlAc.ret.o nnmern !t. r;;,;;, dP. 10 dn .fi gosto ultimo. rf''lolvn abrir ao Minigtrrio da .1n~f.iça e Negocins JntPT'iorr:-; o nedito df', nitooentos P
c-.ne<wnfa e srfn eontos r• vinte ~"· ~ineo mil :r1~i" (857 :025$),
para auxiliar, durante o cnrrcnfJ> nnno. com as import.anrial'
'ir; .2Hl :0'80~, :n:.? :ono:;: P .2n2 :noo~, a m:m11te.n~;.ão das eFwola~
~J'encln.:; na~ zonas dl' nuc.lP0~ (•oloniaPc.:. rRspf';cf.iv.amente
nos
Estados rln Pa.rnn:í, ,f-:anta Cafh<"lJ'Íim f' Rin Gra.ndP dn Snl. I'
r.ustem·. e0m a de 4'i :02fl~. os serviço~ na fi.::r•nlizrH~:i·) f]a.:; ~nh
vr-nei'\e~ r- insprcção das refPricla<:: P.srnlns.
illio r.IP .Tanriro, :2 de Rr>trmhro clP 1\1:?2, t'fl,1" rln Tnr\f';prn
dencia P :Ho drt Repuhlir:l,
r(}

u~a.ndo

Oht•tt.~ PnlJlicas o Ci'PrUto âe
200:000$, Jitli'll n.cr{'I'Js1r:1w dr mobil.iario aprnpriarlo fi
adapfoçfin dn pi'Gd1'o 7'r.crnlrm"11ll' orlqnirido c á installnçiio rins SI'J'nir:o.~ jW.<:fnr.c.. do ~·~:rf,, dn :1.rfminisfrnrfí.n dn·:
r.m·rf'ios de Jlf'l'1111mhueo

_\ 11i'r o..n Minis f aio do Vifu•tio e

O Prr."::i(Jonto da R~puhlien rlns E~ f :vl0s l ~nidos dfl T1rafnL
usando da a11torizaçfín conUda 110 :1rt.. 1 o do õrcref..o legi~la
tivo n. '1.57ô, <lrsfa. rlafn, r(lsolvr- ahrir, pelo Minisf.~?rio da
Vjaçã.o P Obras .Publieas . .o errrlit.o d" ~00 :000$. parn acquist-ç.ão d0 mobiliarin apropriado :í ndapt.ação do prAdio rp,r,rnl.e··
m<'nf.o adquirido e :í. inst.alln('ão dos :;;rrviç.os post.aes da sPdf'
da AdmimF-frarfio rios CorrPios do Es.f.ndo d~ Pernambuco.
Rio dP- Jnneiro. 2 dr J=;rf.C'mhrn rlP 1!1??. l n1" na Tnrleprn-·
rlr-nr.in

P.

~l•"

r'ln RPpnhlirn..

1. Pirr,.r;: do nin.

Ar.TOR no PnDF.R EXECUTIVO

DfTRF.Tn N. 1rl. MiO
m·çnmento~ no ·im.nm·~n.nei.a de
!M:146$807 (m'nte c seis ronios rrm.to P qu.m·t•-nta r. .~eis
mff nitncr!nfns .~ sde réis), pnm a rmud1·nrr.ritJ rir 11m. or-

A p'[Jrova o p1·ojecfn c H'.'i1>ecf.i'no
mo:.rrn

'/111. ,~stnçtío ~snnfn Arlelnirle>'~

rlo

/!1:··nrr:. do FsfJ•mlrr dr· F'en·o Snr~'•rofm.rw

n

,.,l,,ql

Jt•rf,,,.,,, d1•

P.r~sidPnfr

da Rf\puhlira dos Estn.do~ Unir!f.1~ do lit'UEil,
rNJUf~ren a Estr:u:Ja. de Ji'err··) Soroc::lhana
P dA a"·rt•rrlo com rts informarõPc; prrc::tnrl:u: pPI:• ln~pP~·foria
F'Nlrrai d:1s :E~tradn~, decreta:
~1\ r L 1.1) Rilo approvado~ o projeci.o c resprcti vn 1 ..r<;amcnf.o, na importaneia dP 26:14.68807 (vint.e e seis c<mtos, cento e
quarc.mfn P sei R mil oit.ocrmlo~ ~ sete r~is), ttJH'r':.;f~ntad•JS pnla
l!:strada dr l"''PJTO Soror·ah:ma. o~ qnaes com ,~;;;t.f\. lmixnm, ruhricarin~ pelo flirret.or gPral ·d~ Expeflirnt.c~ fla 8rr.Petar1a de
E"t:uio da Vin~an r. OhrnB Pnhli!~llf-1, para a Nm:-;1 en,·ç:to dG nrn
arma·w"Yl n:1 rstnf'fío <·Ranfn Aclf'l:lirf0». rln T':lfil:ll l'NfPI·nl 1lP
lt~ri·::n·r. da rPferid~t pc;f l'adn.
Ar·!. ~!,." Fic~a :mtPrizrula n in~1·.ri[H~fío, nn er,nfa d(' f'apital
dacpwll(' ramal. da clP~peza qur, ntf'. ao maximn do ••rt;~lrrwnf.,
'•I'!l. approvndo. f{ií· f'ff'PI'f.u:ula. eom n nwnr.ionarla. f'(•rd rnrc~'lo
•t~"!)•ti~~ .{p nplJradn. f'tn tomada de cnnfn~ ennt.l':wtual.
1\t'f.. :3." Fira a r'Pqnerrntf\ oiJrjgn.da a r.un:;fJ·liir. '•IlP:iJ lunam,.ni 0. o edifirio dec;t.inadn {t oRtaçfin ·~Sant~ Adr·lrtidP~. nn
ill':tl ~·· rr>.ff'>rr n rlPcrefo n. H.:ws, de 17 de n:;!o~t~~ •k 1~20.
·
thf. 4. .Parn n ronclusã.o das ·obras do armri1Pm í !1·n mar·t':l•lo n prazo de ô (sris) mezc~. a eonlar da d.;if,, 'tJJ ,;itn :1
p(•t if'il.n:ll'ia f omnr l'nnlwrimcnt.o rlesl.P dccrrto.
Dirl rlo .:r:uwiro, 2 de c:rf r>mhro dr· 1 !1:??. 1 (t ~ d:J r ndPJH•n ..
r!Pr,l"i~t r-. :11" da RPpnhlirn.
ai Lf•ndronrln an qur

0

q

t/Jr,~. •tn Jlini.-:to·in da. Fo~enda, n f~tNiifo f'S}icdol de !).ilfi$161.
rwm 1Wttamento dr tTmti{ic(l(;ão a qu,e frz jru AnOr~nor

F''1'N'irn, dos Santos, no pf'riodo de J de fm,m·ci1'n o :10 dr>
moio rfp UJ17, 110 qualidade de rnN~fre srrrolhril'n ,f,, f.'.~
,·nlo dr· :1J'I'rndi::;f'8 A1Ii{irrs 1w Ama:.onn.~
O Pn·sidf·.nf" da Hl'llllblicn ·flos E~fatlos Tlnido:;
n~nndo drt ~mt.orização I('On t.ida no art.. 1° do drcrr•to
11. ·'~·.f fJ '1, cJP fi dn onf.nhro dt~ :1020. reç;otn~ abrir. ~10

do Brasil.
legislativo
M inist.erio
da Fazenda. o credifo r.special de G95$616, para pag3ment.o or
oz·ratifi('ações addirionaes a qne. <ic ac.eOrdo com o art. 66 da lei
n. ~). 356, de 31 de dt?zr:-mbro or. 1920, fe:r. Ju~ Ant.hPno-r F!r-

394

reira do~ Santos, no prriodo de 1 de f(l.vrrciro a 30 de maio
de 1917, na qualidade de mestre serralheiro da Escola (.{,)
.Api·ondi:r.e~ Artifico~ no Estado do Amazonas.
Rio do Janriro, 4 de srtemhro dr Hl?2, 1 otn da. Tnrtep·ontlenr· in f\ 31" dn nrpuhlir.a.
EPlTAmo IPERSôA .,

11 nrru•ro Rapti.c:trr_,;

·.1h1·r, ao Minis(erio rla, Faz,enda, o credito especial de 4:656$,
pata jwqamcnto de groJificaçilo a que fez jus A.1•thur Deodato Bandeira, no pe?"iodo de 1 de janeiro de 1913 a 28 de
jrmeiJ•o rlf' 19H, como a.iwlanl1, rio lnspN~ton·a dt? Proff?,.r·rio aos lnrlios. no ;\ ma:;mws
O Prr~idonfo da Hepuhl ira. dof4 E~-d ndo~ OnidoH do Brasil,
n;;;andn da aufnrizar;fío ronLirla no nrL. 1" {]O dí'{~edo lngislativo
11. -~.1H, dí' 6 de on!.ulH'o dn 1n~o. rP.r;;olvo ahri1·. ao MinistPrio
da. Fazenda, o credito Pspeeial do lt :GGfi$, para 11agament.o de
geaUfiea~iirs addieinnaPs a fJlH'. df' arrílrcln com o art. 66 il:t lei
n. 2.:l-56, do 31 dr dr:r.rmhro do 1910, fnz ju~ Ar·Lhnr Deodato
J~andeira, no pArindo dC' 1 do janeir'o do HH:I a 2R de janeiro
df' J 9J 1, na qualidade df' ajuda.nt.n da InSlWf'.l.orla flo ~ervi~·n
dr. ProtPerão aos lndlos, no J~sLado do Amazona<::.
Ilio ele .TanPi1·n, 4 de setembro rlr HJ2~. 101° rb Jndep·~n
(knria e :no da Rrpuhlira.

EPrTA.cro ,PEs::;ôA ••
llomrrn Raptisfa_,

nr:

~

nr c:rTr\TnPJ1 nr

1f);!:)

() Pl'rsid(\fl{,f', da fiPpllblien dn:-; F,~!nrlo~ Pnirlo~ do nrasil:
Usando da aul.ori7.nr,ão p.oneNlidn. prl.o nrl.. 1n. Irtf.ra n, dn
· drereto n. H. 058, de H df\ fcvrrrü·(l dr. Jn;~o. llt'f'l'f'f.a:
Artigo unieo. Fica m-eado um r.onsnl:-tdo llonorario Pm
F.lhnrfeld, rom jurisdir.ção om F.~srn r Sl)llnr;Pr, na Allemanha.
Rio do .Janeiro, 4 de srtflmhro de 102;?, Hltn da InclPprn1 rlencin. e :H o da Republir.a •.
lF.PITACIO PFJSSÕA.

A.zr>l'edo Mm·ques.
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M!'I'Ofl DO POOER EXECUTIVO

nEcnETo N. 15.fl(H Ali1'f? 'atO

nr~

5 n1:~ RF.Jrr<:Mnno t:>~ 1n:?~

Mini:•dm·io da Viaçiio e Ob;•a.~

crcllito

Pnblica8 o

d/?'

.1.000:000$1 pm·a occorr·m· ás deSJJCZas com a continuação
das oln•a.~ da Ju,n.tr• .<;obre o 1•io Ptu·anrí t? nu,t;•n.<: ~~·l''l'icrnr
da Rstraria tf,, fi'r'J'J'n Nm•ni?St,-~ do flmsil
·

da flepublica dos F:st~ulo~ TJnidn~ do nra~dl.
da :mforir.ar,.fío ('tlfl;;fanln do a1·t.• fi-i da, 11\i n ..'J.!",rí!í, d,~
1 O (;n agoRtn (je Hl22, rf'Sol\"e ahrir ao 1\Iinic;l.r•rio da Viaçã.-•
l~ Ohras Pnhl im-1s n crndito <lo '". 000 :000~, paea oc~;OI'L'C'r fts
riesprznc;; com a ronf inuação das nhras da pnntr sohrf' o rio
l'arnn:'t f', nufl·nq srrvírnc; rla ERtrada rir FPITn NnrnPslf' do
J1raRil.
·
Rio dr, .Jannirn. ú d(l sc{.Pmhrr• dr 1fl2:?. ·JOl" da Jndf\pendonda (I :14" .<Jn nepuhlira.
O

~1~:.r:dn

PrC'~idont.o

.F.PT'r.WIO PERSil \ .

.f. P Íl'i'S d, T1 in,

DEtHF.TO

!';.

1!í. fifi!í -

m;:

G rm

8ETr.\rnnn nr

1!1:!'.'

~~ 1n;~

iw Aliwiste;·in rla Via.(:t7o ,. O/nas PulJlir·fv: o t•t·Nlito tlf?
200:000$, 1?1n flJJOlices;· JWi'a OCI!01'1'Pr tfs dr>spezos roml ,,
acqutr;ir;iiO dp, ''di{1'cios destinados á A.dm inist,·,,r,iu d().'l
(!tll'l'Pios ,(o Jlio firmulc dn 1Vm·t~~

O Presidente da Hepuhliea dos ,Estado::; Unido;;:; do Brasil,
.usando da autorização contida na Iettra c do art. nG da lei.
n. 4. !)55, de 1O de agosto do corrente armo, resnlYP ahrir, pelo
Jlinisterin da Viação e Obras Publicas, o MC'flifn dn ~00:000$.
f'lll apnlieos ria divida publicn. para occm'J'f'I' :í~ dPspPzas enm
a acquisir,.fio dm; predins n~. !í~ fl ri'í. da t·ua do Cozmnf"z•ein.
Pm Natal. ond{l. Juncri•ma. a Admini,dt':ll;iin do-; Í:III'I'Pin-; du
Jlin Hranflr do Nnrtf'.
Hi11 dP .T:uwiJ'o, :. dt•

~I' f ••mhrn

!111' I \l'!'!. I OI'' da Trtdqwn ..

tll'lll'ia e :no da Bvpuhl ir· a.
.1. PiNs do lfin.

DF.GfiF.TO :\"'. 1!). fi(if,

...... DF ;; DE RETEMTIJ\0

nr. 1 J~l:!

Pu bllca a adhestio 1hz Cidad(' Livrt? dt? Da.ntzig á Ctm.m:onção d~
Rm·na, T('J)ista, ')Jara a protecção das obras 1if('rarias e
nrti.•dicas e nn l)rntornllo add[einunl. rle 20 dr> Mm·cn de 190,f

O Presidente da RBpublic.a dos Estados Unidos do Brasil

faz publica a adhesão da Cidade Livre de Dantzig á Con-.
yençã~ de BernaJ ~ra a p~teec§~ da.J obras ~iterarias e ar..:•

ACTOS I>O P<)l)BR EXRCUTIVO

f.ist.icas, rrvista em Berlim, a 13 de Novembro de iOOS, P ao
Prot.oc.ol lo addieionttl h mesma Convenção. assignado a 20
de l\Iarco de 1904 - c.onforme communicou ao Ministerio
di\R Rehu;ões Exteriores a Le.g'S.Ção da Suissa nesta capit.al,
por Not.a tio 7 do Agosto ·Proximo findo, ruja t.radut'.Qão o fJ'i~inl nt?nrnpa.nhn o pr(\f.(•ntil dMret.o.
Rio de .Janeiro, 6 de Setembro rlf' 1.!'1?:•. JOI" dn Tndr.pr-n~
rl~nria

fl

:n" rla IndApPndenein.

EPIT.\.GIO P:r.RRÔA.
A~e1;rdn

MarqnP.s.

'rRADUCOÃO

I ;f!çraçiio dn

.Rui~Hn

no Brn.sil.
Hio de Janeiro . 7 rle

Ago~to

de 1922.

N. 2 .H:ll2.

Rnnhor Minic:f.ro,

Tenho R honrn de communif-a1· ~l YosRn. ExCf'llencia que,
por not.a ~~~ 24 dP .Tnnho de 192~. a Lng-a(;.fio da Polçu;lia. P.nl
Irerna, do ord~m do ~rm Gov0rno, inr.umhido d~ dirigir o~
\Wr;oc.ios PXfl'rioros da Cidnrlr Li\TP (\f> Dn.nt.zig, apn\inciou
ao Conselho .F'er:l..ral Snisso qur o difn c:c,,·,•rno ndhf'rin, Nn
TH

me da

t~ifladc

.Livre dr .D:mtzih:

1) á. Cmwl'm:1io de ncena, rnYist.n.. para a prote.cção das
ohrn~ I iterarias r nrf istiras, d0 I~~ rl1• Xovt'mhrn de 1 ~O~;
~-l no 1'rotornl1o 1)0 :..>n de :\Tai'r•r• rlf' :!Dt í, addicional
{t
dHa ConYenção.
BsRn. ndhe,ão JH'orluzin rffeifo a pari i•· rln .?1 d0 1Tunhn flt'
10:?2, dnta da no1 n acima mr.nrionnda.
No que cti7. respeito :í. ;~1.1:1 ecmfrih11ição para as de8-p;czrl~
da Ilr.parfi,~fín internacion:1I. :.1 Cirlflr!(\ LÍ\Tf' dr. Dnnf.zig ('OI

Jneou-sc nn. sr.xta clasc<p.
·
Hog-ando a Vossa Exre!lencia qltc ::.-.. digno dü t.omar nob1
dcss..'l. adhesi'io, aproveito tnmbem ('Sf:l nm·a occasião, Senhor
1\Iinisf.ro, ctc lhe rriternr· as flr.gura.Iu,:.as da minh3 nlt.a o~tima
c rl:1 minha maü:; rli~t inrfn r0nsfd'ê'rn,C2í'io.

A Bun. E:\r.r·llrll!'i.

o Sf'nlHW

nr ..Tosr; l\lanorl

Minisf.rn do F,cf.nnn

ni0 rlf" .T:mrirn.

rh~ :\7f'YNln ~\'f:U'fltH'-::;.

ctn~ '!l~'Jnriif'~ Exf,f'riorr'~,

AC'fOS DO PODER UBC:l!t'WO

J·uõti,~u 1: Ncuucius Jn.tcriui't:s o credito t:~.pccial df~ lO :923$, pura J't.:!lularizw· u, t'Saiptul'o.çã.q da. Delegada Fiscf.i.l do rfhcsuU1'0 i\aciunal JW Estado c4J Amazonas, na pa.dc J'e/'ercnte ás despezaõ de Soc('Vl'rus Publico.s, pagas, crn 1918, pelo j)J'efdtu tlu AUu
J\(:N', l>r. Le~1.tldro Cavalcante da SiLva GuimUJ.rães, PQr

:1 !Jrc au Jlinistei'iu da

con.tti. das

dolat.~iks

uJ·çammtlario..s da. o.lbJAdirio e,J·-Pre-

{HÜ.ura.

O PJ·o~;idmlle tla. H.epulJliea. do.s Lstauos U.uil!u::- do Jlra:-;il;
Usando da, autoril.acã,_. eolliit;.mte de~ doerct(l lq;iHlat.ivo
u. ·L578, desta data, re::>nl ve abrir ao Mini::;tcriu da. Ju~
tic.;a. o N.egocios lntcriore~ " erudito dB 10 :9!:.!-3$. para regu ·
JnrizacãD da e:::.eripturação da Delegacia Fi8cal do Tho.'louro
~acional no Estado du .~Jtmzona.s.
na partu referente as
despezas de Soccorros Publicos, pagati, em HH8. pelo prefeito dl.l .Alto Acre, Dr. Leandro Cavalcante t.la :-:;ih a <3uimarãm;, por conta de varias dota•;õe~ urçarnentarias da alludida. ex-Prefeitura, em ·virtude da epidemia de g1·ippe,
que at.tiugiu u Territol'i<.> do Acl'e nQ referido armo.
Rio de Jaudr.o, 5 de ::Jei.•:mbro de tY~2, !OI'' da htdt•peud•-.\nc,•.ia o 3:4u da Hcpublica.

•llll

O l•re8ideütt da R.t·publica. dos Est.a.dus Uuiuo::; d•J Hra~il,
homimagt'm à CoJrtmetnorac;ão da lndnpl.'lHI•:Iwi:• Polit.h~a

do llt:.LsiJ,

h':'-1-0)V(' d~t~larat· fet'i:.tdos t•.-;

di:•:;

~

,.

~~

dt:

.~~,f.t'mill'l•

IYJrtenw.
Rio d~~ Janeiro, ô de wt·~n1hro de l!•~:~. to1" d<• lud•)lH~ll

Jenoitt e 3 i'j d&. Republioo ,
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lJECHETO K. 13. tiG\) -

DE:

ti VE ~ETEMBHO l)~ Hl;!2

llccti{ícu o ort. U do dPcJ'eto n .. 1.).;!:1:?. du 31 de dezeiH{>tVi
de 1921

U lll·e.sitlente da JtepulJlka do~ EsfaJ.os Unidos do Bra ..,.
tJsa.ndo da attrilmiç.ão que lltn confere o art:. ~8, n. 'l,
da (:oJtsf.ifui~i1o, resolve rect.ifkat· pela fórma abaixo indicada u :trf. U, do regulamento qu1~ Jmisou eont o decreto
~-;il,

u. :15. :!3~. ti,~ :H tl1~ dczemlJt·o de 1 ~)~1 :.
Art. 1 ,L Os uniformes para u::; officiae~ contadores se ...
rão os mesmos estabelecidos para os, officiacs da arma 1ft:
jnfantaJ'Üt, ~alvo quanto aos distinctivos c botões.
Pnragrapho unieo. Os .dbt.inotivf}S c.ous-tarão de 1lua~
pnuons eruzada'S, inscl'ipt as em um r.ircu.lo de Om,02 de diametro; ~erão de Jr.•"la I branco no J\'.'Pi. n:t goln da H t.uniraR ~ .
11:1~ platinas \~obedu:-: Jn pauno <Uttl
fcrri·U·; e de meto!
antarellü, uaH th~ mdal Lr·unco.

Hiu de Janeiro, l) dt~ setembru
uenc-iu e :.H" Lia Hcpuul ica.

1.\I~CHF:TO

\. I:J.Ii/0 ·

.\J,)JI'ol'll

l'l'!flllunu·1111} J!I/J'''

u

111: ti

ti~~

I\1:!.'!, I O1" da Indcpen-

111: :-:t-:'IT:\JBHti
1:

m:

l!l2~~

ltíiJiiufhl·l·lt. . \'udvuuf

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 'srasil,
attendendo á conveniencia de rever o regulamento da Bibliotheca
Nacional, approvado pelo decreto n. 8.835, de 11 de julho de 1911,
para pol-o de accordo com as leis c decretos que o têm alterado, inclusive o decreto n. 15.596, de 2 de agosto do corrente
anno, com o qual baixou o regulamento do Museu Historico
Nacional, c usando da faculdade que lhe cabe em virtude do
art. 48, n. t, da Constituição Federal, resolve expedir para a
Bibliotheca Nacional o regulamento que a este acompanha, assi~
gnado pelo Ministro de Estado da justiça c Ncgocios Interiores.
Rio de janeiro, 6 de setembro de 1922, tot.n da lndcpen•
dcncia c 34." da Republica.
EI'ITACIO I'ESSÔA.

I vwJuim 1-'crrcíra Clwvcs.

AC'I'Ot; l>O UOOEn EXECU'l'IVà

Jtcuult~.mento

da Bibliotlleca Nacional, a que se refere o dccroto
n . 15. 670, desta data

I

Oa·ganização da BibHothccâ
Art.• 1o. A Bibliotheca Nacional comprehenderá uma secreta ri~
c quatro secções, a saber: 1'·, de obras impressas; za, de manu~criptos; 3R, de estampas e cartas geographicas; 4•, de publicações
pcriodicas.
.
Art. 2<>. A t• secção abrangerá livros, folhetos, impressos avulsos
c musicas impressas; a 211. manuscriptos c obras de paleographia
c de diplomatica e outras que forem necessarias á consulta dos
manuscriptos; a 3"' estampas, chapas gravadas, desenhos, ·photogra..
nphias, cartas gcographicas c obras de iconographia e cartographia
í~ ,l-t jornaes e outras publicações periodicas.
, Art. 3°. Caberão ás quatro secções, cada uma dirigida por um
bibliothecario, a guarda, a conservação, a catalogação, a exposição
c a consulta dos objectos que as constituirem.
.
Art. 4''. Pertencerão á secretaria o expediente c a economia do
t!Stabelccimcnto, a collecta das obras devidas por contribuição
legal, o registro para segurança dos direitos de autor, o serviço de
permutações internacionaes, o de bibliographia e documentação,
o deposito, distribuição e venda de publicações, o sen·iço de fnfor ...
mações e o das officinas graphicas e de encadernação.

flessoal, seus devcl'cg c attribuições
Ad. 5". O quadro do pessoal constará de;
1 director geral ;
4 bibliothecarios, directores de secção;
4 sub-bibliothecarios ;
8 officiacs ;
14 amanuenscs;
16 auxiHarcs ;
J porteiro;
2 ajudantes do porteiro ;
1 inspector tcchnico das officíuas graphicas c de cncadert1:tçàu;
1 mecanico electricista.
Art. 6". O pessoal de nomeação do dircctor geral constará de:
1 dactylographo ;
·
4 ajudantes do mecauico-electricista ;
t clzauffeur do caminhão ;
4 ascensoristas ;
12 guardas;
28 serventes ;
1 jornaleiro ;
c do pessoal das officiuas graphicàs e de eucademação
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Art. 7°. Como secretario servirá· u111 dos sub... bibliothecarios
ou officiaeg e como thesoureiro um dos officiaes ou amanuenses,
cabendo a um e a outro uma gratificação cxtraordinaria de 1:500$
annuat:s e prestando o ultimo a fiança de 5:000$000.
Art. 8'-·. Os directores de secç<1o constituirão Ulll conselho consultivo.
Art. 9·. Ao director geral, como primeira autoridade do estabelecimento, compete:
to, superintendt:r todos os trabalhos, observando e fazendo
observar as disposições legislativas e regulamentares concernentes
á Bibliotheca;
2··, corresponder-se directamente cow quaesquer autoridades
sobre assumptos relativos aos serviços sob a sua direcção;
3', propor ao ministro as providencias que lhe parecam necessarias e expedir iustrucções para execução dos serviços;
4··, d~erminar as secções e as tunn;ts em que devam servir os
funccion<J-ios, transferil-os de uma para outra, distribuir-lhes o trabalho e o periodo de férias, designar-lhes substitutos nos casos de
iu1pedimento e escolher o secretario c o tiH!soureiro;
5", prestar informações ao miuistro a respeito do mert:cimcutu
dos funccionarios do quadro e do::; guan.ias capazes de proinoção,
submettendo á sua consideraç1o o part;cer emittido pelo conselho
consultivo;
Go, nomear c \!Xonerar o pessoal tlc 411e tr;Lta o <trt. Ô'' ;
7", fiscalizar o comparecimento de todo o pe:;soal, podendo
justificar até oito faltas em cada tnez ;
s··' conceder licença até trinta dias a qualquer dos fuw.:cionario::; ;
go, impôr a todo o pessoal, com cxcepção dos bibliothccarios,
as seguintes penas disciplinares : a) advertencia verbal ; b) advertcucia por portaria ; c) suspensão até 15 dias com perda total dos
venciJUentos e prohibição de entrada ua Bibliotheca durante o pcriodo da suspensão ;
10, solicitar do ministro, depois de imposta a suspensão, a
applicação de pena mais severa, conforme a gravidade da falta
commettida ;
11, chamar os bibliothecarius ao l:Umprimento dos seus deveres, quando as circumstancias o exigirem, e levar ao conhecimento do ministro os actos menos regulares que elles praticarem ;
12, velar pela conservação dos livros c mais objectos, proceder
á discriminação dos que devam pertencer a cada uma das secções
c promover as acquisições que considerar convenientes;
13, autorizar a permuta que lhe parecer vautajosa dos duplicados
que o forem 1101" absoluta identidade e quando se não tratar de peças
raras ou que forem de frequente consulta ou ainda de exemplares
que fizerem parte de collecção doada para se conservar reunida;
14, distribuir por outras bibUothecas publicas os duplicados
que estiverem nas condições acima e que, no '::íCil entender, puderem
ser dispensados sem itlCQnveniente ;
15, designar, com approvação do mini:;tru, os funccionarios que
devam proceder a investigações c estudos em outras bibliothecas,
archivos ou gabinetes de estampas, ~itnauus no paiz ou no estrangeito;
lti, prorogar o expediente, quando ucccssario, e permittir que
se retirt:m antes da hora regulamentar os funccionarios que apre-sentarem moüvo de força maior, attribuição que poderá delegaaos d.lrectores de secção;
17, estabeleeer os Uvros de escripturaçio que forem precisos ;

\C:rlo~: fJO l'UUE!t EXECUTlVÜ
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18, autorizar despesas nos limites do orçamento ;
19, convocar o conselho consultivo, que se reunirá sob a
sua prcsidencia e com a presença de tres bibtiothecarios, no mi·
nimo, ouvir o seu parecer sobre quaesqucr questões que se
relacionem com o serviço da Bibliotheca e a cujo respeito lf:te
pareça conveniente fazcl-o, devendo consultai-o sempre que tenha
de resolver sobre as condições em que se devam realizar os
co_nçursos bibliograpbicos e tenha de prest~r informações ao
m1mstro sobre o merecimento dos funcc10nanos que possam ser
promovidos ;
2@, resolver sobre os emprestimos, que ficarão ao seu criterio,
nos limites traçados neste regulamento e reclamar a restitniçio das
obras emprestadas ;
21, autorizar a cópia dos nwnuscriptos que não forem consi..
dcrados reservados;
. 22, fazer sahir aquellas pessoas que se portarem inconvc~
nwutcmentc, prohibir-lhes a entrada 11or prazo mais·. ou menos
longo c reclamar contra ellas a acção da autorídétde;
, 2~>, antecipar o encerramento da consulta quando circurustaucias cxtraordinarias o reclamarem ;
. ~, fixar as condições em que se devam realizar os concursos
lubhographícos e presidir a respectiva commissão julgadora ;
25, promover a realização de conferencias e permittir o uso da
respectiva sala;
26, dirigir a publicação dos Annacs lfa Bibli'of!zcca Nacional
<- • a do Boletim Bibliographico ;
27, apresentar ao ministro, no começo de cada armo, urn
relatorio circumstanciado do movimento occorrido n<t BjbUotheca
durante o anno antecedente ;
28, desiguar todos os aunos o IJibliothccarin que o dev;•
~ubstH11ir nos seus impedimentos;
29, estabelecer o preço de venda e as condições de <I islrilJuição
gratuita das publicações da Bibliotheca ;
~ 30, tomar parte nas reuniões dos dircctorcs uus t~stabele-
t:tntentos encarregados do curso technico (art. :J9) e concorrer para
a approvação dos programmas c organização do horario ;
31, designar todos os annos os funccionarios que devam servir
como professores das materias do curso technico que estão a cargo
da Bibliotheca e, em caso de necessidade, convidar pt!ssoas es..
tnmhas de rcconltcddo saber ;
32, providenciar no sentido do regular funeciouamcnto do curso
technico na parte attribuida :f Uibliothcca c presidir os exames das matelias abi leccionada:-;.
Art. 10. Aos bibliotllccarios compete :
to, presidir e fiscalizar os trabalhos das secções de que forent
directores, distribuir o serviço c exigir dos funccionarios o cumprimento dos seus deveres ;
~. prestar ao director geral as iuJnrmações que este lhe~ soli~
dtar relativamente ás su;w sccçõt~s e propor-lhe as medidas que
lhes parecerem uteis, inc!•J.siv(~ a:-> arqt~isiçõc~ que chwncm r.et·
effectuadas ;
3t>, velar pela regular cscripturação dos registros de entrada,
fazendo Imprimir o scllo da Biblioti1eca em todos os impressos,
manuscriptos, musicas, estampas e cartas geographicas, logo que
se registrarem, c devolvendo ao secretario, depois de assignado o
respectivo recibo, a relação de 4Ue os objectos adquiridos tiverem
sido acompanhados ;
Ltis ele 1922- Vo&. Ill

:Jú
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4•, auxiliar os trabalhos bibliographicos, catalogar e fazet cata..
Jogar todos os objectos que constituírem as suas secções. àf)enas
seja registrada a acquisiÇão, esforçando-se por ter

os

catai,Jgos em

dia é procurando enriquecei-os de notaR bibJiographicas;
5°; remetíer ao secretatio a relação das obra~; nacion.aes a rcc•
clàmar por contribuição leg:ll ç ~olicitar (jll{' seJn t~:dgidn a effectf~

vfdlldc desta ;

66 • remetter ao secretario as fJbtas cujo cmr,restimo toa auto·
dzado e àrbitrar à quantia que deva ser depositada como garantia ;
1b, concorrer com o seu esforço par:.r que se torue completa a
collecção da~ obras IJacion:tcs e das refer.·utes ao Brasil ;
9··1 inventariar e trazer em boa otdcm os objedos pertuuêentef'
âs coltecções
a seu cargo, assim como o IIH>bilia.rio exish!n1c ~·r11
cada uma das secções, e promover a sua boa conservação;
ya, enviar ás oflicinas da Bibliotheca os livms, ma.nuscriptos,
estampas, etc., que tenh:un d~~ ser encaderu:ulos ou beueficiados de
oültá fórtt'là, acoínpanhados de duag rel:ui}c~;, lllllrt lanç:ui:l no livro a
Jst;o destiuádo, em que o inspector passar;í o CtJHI!H'tcntt reciho, c

outra em avu1so qtie ficará pertencendo ás ofJidJia~ e na qual o reittedt!iite, uma vez realizado o trab:tlho, lleclarar:1 havei-os recebido;
10, encarregar-se, salvo excnsa justificada, do tm:;iuo das rn t
tetiaS do curso techtiico ouc d..!V(,'Jll ser lecdonadas na f~tbliothe~·.:J.
erganit1i' ôs progtanHnas t~ fazer tnrh.: das commh.1sões julgad_of.J.-.
ttlo só dos exàmes, 111as lambem do::; •..:oncursos (art. 34);
11, exercer a polid ~ n:t'-' ~,t.:cçócs, ,·:proprt'lt~.:n<iid;J:-; as ::;aJa;, •h'
cxflOSição c consulta;
12, permittir a cópia dt~ minbtums, r;~l !IIIP ts c cari:Js ~eogra ·
l)hicâs, a dt· itttpr~·sso:; que se tenha. de f tzer pc: meio da phot0·
grttt"hia é a cópll. fnuclal éle manuscriptos uão reservados;
13, encerrar ,_. P'Jnto dos funccionario:~ quP t.rabalhareh! sob
as ~uàs t>raen5 ;
14~ tom:u· p vte uas rettniõés do couselho con&ultivu e emittir
pat~~er áct:rca d lS qut.!Stões que lhe forrm propostas e disserem
respeito á Biblfothec 1 ;

15, funcdoriar c(lrho llletubro~ da cottll!1is~fío do~ concurs~~~
blblibgJ<iphicus;
16. cJtviar ao director geral, nn-.; primeiw> dia;:; do IIICL, o
inàppa da ft eqücncia, o tesumo do~ h lh:d!J~>:: •· :1 rl'l;u./ü· (t;r,
:tcquisic;ôes do tUc:c aub:crdt!llt:e ;
17, apresl.!utar com a possivcl brt;vidadt· h,:latorios ::;emesttae::do movimento das secções, nos quaes clarão conta do modo por
t1Ué sé de~emp~nHou chd:1 ftmédf\!Euií) •1rn• it:Jba!hos oue 1he fonmt
fóinmettldos.
Art. 11" Ao secretario compete;
1°, ter, a seu cargo a correspoudencia e trax.er etn dia a escri~
f;tutàÇlg dbs liVtós dn seérct.iria e em bóã ordem os papeis do
!tt:hlvb, õs qUàd t1o firn de éirtto àUnóA, do fftesmó modõ que
;tquelles livros, serão remettidos á 2"" secção ;
26, fàter prõceft~i· á éoHeéta tüs hnrás uéldónáes êXil(ír a
électlvidade da conttibuiçi\o e p~kszH r~..·dbo das que lhe forém
énviàdas;
3°, remcttcr ás sccçõc~ os liyro~ e mais objccto::; adquiridos,
fazendo-os àcompatihar de rdJção abn!viada, c rccl:tniar recibo;
4°, tazet orgatiizat· as folhas de pagah1ento do pessoal e assignar
o respectivo. processo, aRsim como u das contas de fornecimentos;
5(\; exêrcer as funcÇões dé secretario nas reuniões elo conselho
toH~ultivo, ttàs dà tortuuissão dos cuncursos bibliogtâpl\icôs e
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nos exames das materias do curso techníco leccionadàs lJR Bibliotlteca ;
6", encarregar-se do registro dos direitos de nutor e dirigir os
demais serviços a que se refere o art. 4'-';
7r·, encerrar u. pollto do~ funcciollarios que 1111.: estivere111 innncdintamef1te subordinado~ ;
8°, auxlliar o dircdor gcraJ ua orgauização uos i\mtocs riu llibltofheca Nacional e na do Boletittz Bibliographico;
9", assignar certidões e authenticai' cópias ;
10, receber os pedido~ de emprestimo de obras, promover A
sua solução c acompanhar o preenchimento das formalidades exigidas para a entrega c a restituição;
ll, promover a execução das ordens que no uso das suas attri·
buiçõcs expedir q directur geral;
12, attender, tanto quanto os seus :tfazcres permittirem, á cuJtsuJta por meio de correspoudencia ;
13, exercer, no que fôr applicavel á secretaria, <ts aHribuiçõc~
e curilprit· of' ue veres que cabem aos directores de ~ecçãb.
Art. 12. Cabe aos sub-bibliothecarios:
l''~ desc111pcnhar os trabalhos de que f~ncuJ incumbidos pelo!"
bibliotbecarios ou pelo director geral;
.
2'', ter a seu cargo, auxiliados pelos demais funcciouarios, a
couveniente distribuição, collocação e conse1Tação dos oh.iectos
pertencentes ás secções ;
3\ iiscalizar a execução dot' trabalhos confiado!' ao~ outros
funccionarios, inclusive o serviÇI) da consulta;
4", presidir o ~erviço da consulta, quando desiguados pelo
dircctor geral;
5 ·, substituir os bibliothecarios nos seus itnpt!dilllentos ;
6··, encarregar-se, salvo excusa justificada, do ensino das mater ias do curso technico attribuidas á Bibliotheca, no caso de haverem siüo dispensados desse encargo os bibliothecarios das re~pectivas secçõel'.
Art. 13. Aos officiacs compete dar execução aos trabalhi)S que
lhes forein disti"ibuidos pelos seus ~upcriores, inclusive a prcsid encia das salas de consulta.
Art. lf. Incumbe aos amanucuscs cncarre~:tr-~e JIJ:-; tr;lfmlbo~
de escripta ou outros que lhes forem confiados.
1\ rt. 15. Cabt~ aos auxiliares executar os pedidos para consulta, enviando a quem presidir o serviço as obras solicitadas, l1c.111
como prestar auxilio aos amanuenses e nccup:tr-~e co!JI os lt";tbalhos para os quaes forem designados.
Art. 16. Ao thesoureiro pertence:
1''• receber e ter sob sua guarda 05 adiantamentos ueêe!':::ario~
pata occ~rrer ás despesas de prompto paganieuto;
2 ', effectuar pagamentos devida ui ente autorizados;
3°, receber e ter sob sua guarda as quantia~ recolhidas cumo
deposito por e111prestimo de obrâs ou em favor do patrimoniu d<l
Bibliotheca, assim COJ1ln o pn1ducto da venda de pubticaçõe~ e.xist entes em deposito ;
4", prestar contas nu titu de cada trilllcstre e todas as vcze~
que lhe fôr deterlllinadu, recolhendo ao Thesouro as quantia:-; que
não tiverem de ser conservadas cotho deposito ;
5'·, ter a seu cargo todo o serviço de contabilidade ;
6·, substituir o secretario hos seus impedimentos.
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Art. 17. Ao porteiro incumbe:
to, velar pelo asseio, segurança e conservação do edifício e
pela conservação do mobiliaria ;
2', dirigir o trabalho dos guardas, serventes c mais pessoal a
que se refere o art. Ô0 , excepto o dactylograpllo, os ajudantes do me...
c:tnico-electricista c o pessoal das officinas, c tomar-lhes o ponto ;
3 ', não deixar a portaria durante as horas do expediente, sem
se fazer substituir por um dos ajudantes e na falta destes por um
dos guardas ;
4u ~ fazer guardar uo vcstilrio os ubjedu~_; que trouxerem os
consutlantes c restituil--os á saltida ;
5'', cnvhr ás salas de consulta os livros ou outro~ objectos trazidos pelos consultantes, quando requisitados pelos presidentes da
'~onsulta •
6\ não conscutír ua :;ahida de livros, pa~fas ou papeis, á ex.,.
4:cpção dos que ficarem no n~stiario, que não :-;cjam acompanhados
de guia expedida pelo dircctor geral, pelo secretario ott pelo funcciorudo, que os houver requisitado;
'l ·, residir no edificio, abril-o, percot rei-o lodos os dias e veri~
licar si, findo o expediente, foram fechadas 1odas as portas c jancllas
c nenhuma pessoa ficou occulta ;
8 •, cHectuar as despesas miudas de que für encarregado ()
prestar contas mensacs ;
9', executar qualquer serviço interno ou cxi.crnu que lhe confie
o director geral ou o secretario.
Art. 18. Aos ajudantes do poríeiro compete auxiliai-o em todos
os seus trabalhos, dirigir o serviço da portaria nas horas em que este
ahi se não ache e substituil-o n'-'~ o;:eus impedjmcutos, preferido
neste caso o ajudante mais antigo.
Art. 19. Cumpre ao mccanico-elt:ctricibüt e aos ~eus ajudantes
velar pc a t c~ularidadc da illuminação c pela ~egurança da instal·
lação electrica, trazer em bom estado o respectivo material, efte...
ctuando os concertos c modificações que o dircctor geral autorizar,
prestar os seus serviços na montagem, funccionamento c reparo dos
motores, machinas c apparelhos pcrtcnct·ntcs ao estabelecimento c
fiséalizar a sua conservação.
Art. 20. Ao inspector technico cabe tomar a si a direcção do
serviço das officinas graphicas e de encadernação, o asseio e a boa
ordem que ahi deverão observar-se, a conservação das machinas c
utensilios, o aproveitamento do material e a fiscalização do eompa...
recimento do respectivo pessoal, jnteressando-se pela prompta o
perfeita execução dos trabalhos.
Art. 21. Incumbe aos guardas :
1o, estacionar na entrada das salas de commlta, para entregar a
cada consultante uma senha, que este, quando se retirar, lhes ha
de restituir, visada pelo presidente da consulta;
2 , não consentir que pessoas estranhas á secçã.o ~aiam com
livros ou outros objectos, sem que lhes aptcsentem uma guia assi~
gnada por aquelle presidente ;
3', prest1'r 011tros setviço:; de fiscalir.ação que lhes fotem dis.-.
tribuidos ;
4 ', não se afastar do seu posto si não l!IOnH::.ntaneamente e fa.-.
zendo-se substituir por serventes ;
5'\ auxiliar o porteiro c seus ajudantes ;
ti", ajudar os auxiliares no serviço da consulh.
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Art. 22. Cabe aos serventes:
1o, occupar-se com o asseio do edificio, conservação dos movei~, livros c quaesqucr objectos existentes na Bibliotheca;
2), fazer entrega aos consultantes dos objectos solicitados;
3), encarregar-se de outros serviço~ internos ou externos <Jue
lhes forem distribuídos.
Art. 23. Todos os funccionarios têm direito a quinze dias uteis
de férias annuaes, podendo gozai-as de uma só vez ou parcelladamcntc, a juizo do director grral. que tem ignal direito c poderá go.
:t.al-as a juizo do ministro.
Art. 24. As licenças que excederem a trinta dias serão com~c~
didas pelo ministro ou pelo Presidente da Republica, na confor..
midade do disposto no decreto u. 14.Gtn, de I de fevereiro de 1921.

III

Provimento dos cargos
Art. 25. O director geral, m~ bibliothccarios e os sub-bibliothe·
rarios serão nomeados por decreto, qur designar:\ as secções ·em
que devem servir os bibliothecarios; os officiaes, os am3nuenses,
os auxiliares, o porteiro, os ajudantes deste, o inspector technico
das officinas graphicas e de encadernação e o meranico-rter.trirista
~~rrão nomeados por portaria do minis~ro.
Art. 26. O dirertor geral será de livre escolha do Governo, que
poderá designar um dos bibliothecarios para servir em eommissão.
Art. 27. Serão providos mediante promoção: tios suh-biblio~
thec'lrios, offieiaes e amanuenses os cargos de bibliothccario, subhibliothecario e official, respectivamente ; dos ajudantes de porteiro
o de porteiro ; dos guardas o de ajudante de porteiro e o de auxi1iar; dos serventes que tiverem as precisas habilitações o de guarda;
dos réspectivos ajudantes o de mecanico-electricista.
Art. 28. Por merecimento se farão as promoções a bihliothecario c a subohibliothecario; por antiguidade, na razão de um terço
das vagas e merecimento na de dois terços, as promoçõrs a official
e a auxiliar; por antiguidade e merecimento altPrnadamrnü• as
promoções a porteiro, a ajudante deste e a guarda.
§ 1'. A antiguidade que prevalecerá para as promoçõe~ será a
do ctfectivo exercício no cargo com exclusão de faltas e licenças.
§ 2 ·. Nas promoções por merecimento deverão ter-se em conta ·
as habilitações, a assiduidade, o procedimento, a dedicação ao trahalho e a importancia dos serviços prestados.
§ 3'\ Aos guardas que o requererem poderá o ministro pcrmit-·
tir que aguardem promoção na classe dos auxiliares ou na dos ajudantes de porteiro, sujeitando-se á apreciação do merecimento e á
contagem da antiguidade na o<-r.lsião de sr t~r de preenchrr :t vaga
atlerta na classe que houverem preferido.
Art. 29. Mediante concurso, que será commum <Í Blbliotheca
Nacional, ao Archivo Nacional e ao Museu Historico Nacional,
serão nomeados os amanurnses dos dois primeiros e~;tabeleci
mentos e os 3os officiaes do ultimo.
Art. 30. A· inscripção pa.ra os concursos, por meio dos quaes
se preencherão os cargos a que se refere o art. 29, será aberta na
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§ 1°. Serão admittidos <i inscripção os candidatos habilitados
no curso t~bnfco.
§ 2°. N•q $0 tendo inscripto candidatos nas condições do§ l'~
nova inscripção será aberta para aquelles que prm•arem ter ~ido
~pgrQvadQ$ nas matcrias a qm• se rf"fere o art. 40, prestados no~
i nstltutos ahf indicados.
§ 3". Em qualquer das hypotheses dos paragmphos antetiores
s~ se Inscreverão as pessoas que provarem ter mais de 18 e
menos de 30 annos de idade e preencherem as demais eomliçõPs
exigidas para o provimento dos cargos puhlicos federaes.
Art. 31. No caso de se terem iuscripto candidados hahilitf\dos
119 curso technico, os concursos constarão de provas cscriptas,
praticas, de descripção e cla~sificação de objectos pertencentes :\s
coiJeçOes das varias secções dos tres estabelecimentos .
Art. 32. Verificando-se a hypoth~se do § 2" do art. 30, consishrao os concursos em provas c~cnptas e oraes de todas as materias do curso technico, n:1s condições pr;:t:lbelccid~s 110 :1rt. .tfi c
seu paragrapho unico.
Art. 33. Realizar-se-ão na Bibliotheca Nacional as provas dos
concursos, á excepção das provas praticas que versarem sobre
objectos do Museu Hfstorico Nacional ou do Archivo Nacional, as
quaes se deverão realizar no estnbelecinit•nto a que taes ohjectos
pertencerem. ,
Art. 34. As commissões julgadoras dos concursos serão c.omP9St~s do director ele um dos tres estabelccimentor., como presidente, designado na occasião pelo ministro, e dos oito professores
do curso technfco, como examinadores, uu, na faltn df'stf>s, df·
funccionarios designados pelos respecth·os directorel:'.
Art. 35. AR disposições complementares que forem necessariflS1 relativas ás condições em que se deverão realizar os ccmrursos, consttuão de fnstrucções expedidns pelo mini<;trn.
•

N

IV

Curso technico
Art. 36. O curso technico, destinado a habilitar os candidatos
Nada c;

:~o cargo de arnanueJtse da Bibliotheca Nacional (~ do Arcltlvo
c~Qil:tl e ao de 3° official do Museu I listo rico Nat:ional, ~onst:uá
sr.~tlntes matcrias, distrlbnidas por dtlif~ ;1nnn~ :

1,, a nno: historla litteraria ;
paleographia e epigraphia ;
historia politica e administrativa do
archeologia e historia d~ artt-.
:t· armo: bibliograpbia ;
chronologia c diplomatica ;
numismatica e sigillographié! ;
iconographia e cartographia.

Rra~il
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Art. 37. O eJtsino das materias será dividido entre os estabelecimentos a que é commum o cuP>O tecbnico, cabendo :i Bibllotheca
Nacional. o d~ Jtistori.a littcrarin, de bibliographia, de pa.le. ogr!l. phla
t" epigr~phja e de iconographia e cartographia (no senUqq 4~P es.tudo, descripção e classificação de cartas geographiça<J }, ~q Arçhlv9
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Nacional o de historia polltica c administrativa do Brasil e de chro-.
nologia e diplomatica e ao Museu Historieo Nacional o de archeologia e historia da arte e de uumismatica e slgillograplli~.
Art. 38. Como professores das materias do curso technico, ~er
virlo os funcclonarlos designados pelos directores dos estabalocirnentos a que taes m::tterias correspondcrem ou, E-m el\so de necessi~
dade, '1utras pessoas para esse fim convidadas.
Art. 39. Os programmas serão organizados annualmente pelQ$
professores t: submettidos á approvação dos directores, que se
reunirão na Bibliotheca Nacional c se entenderão sobre o horarlo
:1 ser estabelecido e o regular funccionamcnto do curso.
Art. 4). De tG a 31 d~ março estará aberta a matricula na
9ibliotheca Nacional, devendo os candidatos ao 1° anuo apresentar
certidões d(." approvação nos exames de portugul'z, francez, latim,
arithmetica, geographia e historia universal, especialmente chorographia c historia do Br:tsil, pr,~stados em instituto fcderaJ ou
liscalizado pelo Gov . ~rno.
Art. 41. Logo que se encerrar a m:ttdcula, será enviada aos
directores do Museu Hi3torico Nacional í' do Archivo Nacional a
relação dos alumnoc; matriculado~.
Art. 42. Realizar-se-ão as aulas nos me1es de abril a novembro
e durarão uma hora, d~~tinando-se a cada matcria tres horas de
lula em cada dua$ ~emanas,
Art. 43. Nas aulas que a~ comportarem, serão dadas UçOe$ ~~
classificação e administração de bibliothecas, mappothec;as, 3f·
chivos, museus histodcos e gabinetes de estampas e de moedas e
medalhas, comprehendidos or. exercicios p:-aticos.
Art. 44. Encerradas a~ aulas, seguir-·&e-ãCl o~ exarnetJ, pt e!Jtadqs
por materias, aos qua:?s gó ~erão admittidos os alumno$ qqe
houverem comparecidrJ a mais d(' rnet:ldt· das :lUlas correspondentes.
Art. 45. Realizar-se-ão o:-; exames em cada um dos trcs cstabt:lecimentos, confo:me. a materia, perante uma com missão compostil
do director e dois profes~tHes. um dos quaes ser:\, de prefNencia,
o que se tiver ~ncarre~ado do respectivo ensino.
Art. 46. O exame de qu:1lquer da~• materias const'H:í tü~ t.tflHl
prova escripta, pant a qual se darão duas hor;ts, e df' uma prova
oral, que não poderá passar de meia hora.
P~raP,rapho unico. /\s provas escriptar. de paleogt aphia tt epignphia, a: cheolo~ia e hiswria d t arte, hibliographia, chronologla
e diplomatica, numismatica e sigillographia e iconographja e cartographia terão o caracter de prova~ praticas de de&cripqi\~ ~
cla,~Licação de objectos pertencentes <is collecções dos estabelecimentos em que taes materbs devem ser lecclon~tdas.
Art. 47. A cada unt:t das provas, escriptas t• oraes, que fOf'em
julgadas aproveitaveis, será dado um valor, de um a cinco pqntos,
considerando-se approvados na materia os alumnos que houverem
obtido 12 pontos, no minimo, como somma da" notas dos tres
mrmbro~ da commissfi') examinadora.
Art. 48. De l a 15 de março egtará ab~rta, na Bihliotheca
Nacional, a inscripção para os exames de segunda época, aos quaes
o:;crão admittidos os alumnos matriculados, que. por qualquer motivo, houverem deixado de prcstH exame na pritn('ira (·poca ou
-~ido in habilitados nessa occasião.
Art. 4~1. As pessoas que tiverem seguido, no cstmngeiro, ~ursQs
:Jemelhantes e obtido o respectivo certificado de habilitaçã1' pod«~rao
'!er admittidas, ~m segunda época, a exame de todas a~ mat11das
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do curso technico, provando haver sido approvadas nos exames de
portuguez e chorographia e historia do Brasil, prestados nos
institutos a que se refere o art. 40.
Art. 50. Encerrada a inscripção para os exames de segunda
época, será enviada aos directores do Museu Historico Nacional e
do Archivo Nacional a relação dos candidatos inscriptos.
Art. 51. O resultado dos exames será sempre communicado
pelo director do estabelecimento em que se tiverem realizado aos
directores dos outros estabelecimentos, aos quacs serão enviadas
cópias authenticadas dos termos de exame.
Art. 52. Ás pessoas que obtiverem approvação em todas as
materias do curso technico serão expedidos certificado~ de habili·
taçio, que serão assignados pelos secretnrios dos tres estabelecimentos e em que se ctcclarará o numNo ch· pontos obtidos em
çada exame.

v
Expediente e ordetn

do~

trabalhos

Art. 53. O expediente da Bibliotheca, :'t excepção do serviço
da consulta, começará fts lO hora<> e terminará ás 16, rm todos os
dias uteis.
Art. 54. Para o pessoal de que trata o art. 6°, com excepção
do dactylographo, começará nos dias uteis o expediente ás 8 horas
e terminará ás 22, feita a distribuição de modo que, salvo prorogação
por motivo extraordinario, não caiham ;í mesma pessoa mais d(·
oito horas de trabalho.
Art. 55. A Bihliotheca abrir-se-á nos domingos exclusivamente
para o serviço da consulta e visita publica, revezando-se os empregados conforme os distribuir o director geral.
Art. 56. Durante as horas em que não funccionar a Bibliotheca
não poderão os funccionarios, sem autorização do director geral,
penetrar no edificio, á excepção do porteiro e dos guardas ou
serventes escolhidos para o serviço de vigilancia.
Art. 57. No vcstiario destinado aos funccionarios deixará cada
um destes, antes de se dirigir para a sua secção. o chapéo, livro~~
jornaes ou outros objectos de que fôr portador.
Art. 58. Os funccionarios deverão Cfllnpareccr quinz(• minutos
antes da hora em que tiver de começar o seu trabalho e a essa hora
deverão achar-se no seu posto c não se poderão retirar sem licença
sinão quando aquellc terminar, soh pena dr ficar sem e[fcito o seu
comparecimento.
Art. 59. O ponto de cada secção, turma ou serviço, ser:i encerrado com quinze minutos de tolerancia, sendo rcrnettido immediatamf'nte :í dircctoria geral o respectivo livro. A attribuição de
encerrar o ponto caherá, nas occasiõe~ em Qlll' não estejam presentes os directores de secção ou srns sJJIJstitulns, ;~o funrdonario
que tiver de presidir os trabalhos.
Art. 60. Serão considerados COlHO não tendo colllparccido os
funccionarios que estiverem ~ervindo como professores do curso
technico c, tendo assignado o ponto, faltarem ás aulas ou aos
exames, bem como os bibliothecarios que nas mesmas condições
faltarem ás reuniões convocadas pelo director geral, salvo per..
missão por este concedida.
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Art. 61. Nos casos de molestia ou outro justo impedimento de'Verão os funccionarios communicar immediatamentc no director
geral a razão da sua falta de comparecimento.
Art. 62. A substituição só dará direito 'í gratificação extrnordinaria no caso de ausencia por motivo de molestia, licença ou commissão que se prolongar por trinta dias ou mais.
·
Ali. 63. Durante as horas de trabalho deverão os funccionarios
abster-se de qualquer conversação, leitura 1 escripta ou outra ocçupação estranha ao serviço.
Art. 64. Só em casos excepdonaes ser;i permitido aos Iuncciohlrios deixar momentaneamente o serviço para receber as pessoas
estranhas que os procurarem, as quaes não poderão prnetrar nas
salas de deposito, de trabalho ou de consulta, mas dcvrriio :tguar ·
dal-os no salão de recepção.
Art. 65. Os funccionarios de uma secção não se deverão dirigir
a outra, salvo em objecto de serviço, nem entrar nas suas salas de
deposito sem autorização do respectivo director ou do director
geral e sem que sejam acompanhados por um destes ou por um
fnnccionario da secção.
Art. 66. Não será permittido aos funccionarios fazer collecção
de objcctos da natureza daqnellcs que constituirem a sua secção,
nem fazer commercio de livros ou de quaesquer objectos que se
colleccionarem na Bibliotheca.
Art. 67. A passagem dos funccionarios deverá f:~zer--se semprf'
que fôr possivel por" fóra das salas de consulta.
Art. 68. Não é licito aos funccionarios, sem autorizaçrio do dircctor da secção ou do director geral, alterar a ordem das ficltag de
catalo~o postas <'i disposição do publico, suhstituil-as, supprhnil·as
'm fazcr·-lhrs modificações.
Art. 69. O registro de entrada das acquisiçí'ícs devcr:í grr feito,
na l~ secçã~, em livros diffcrentes para cada especie. de proceúencm, registradas as musicas em separado, e nas demats secções,
confo~me a natureza dos objectos adquiridos, empregando-se, para
o. r5!gtstro das publicações periodicas, fichas apropriadas, que ser..
vtrao ao mesmo tempo para o catalogo.
Art. 70. As obras ou collecções em via de publicação deverão
ser conservadas á parte, até que se completem <' possam ter logar
d~finitivn.
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Art, 71. Na collocação arranjo dos livro~, mannscript?~' est.ampas, etc., deverá attender-se :i ~egmança, bom acondtc.wna~
mPnto, economia de espaço e conveniente aspecto.
.
. . Art. 72. A sua consrrvação, do mesmo modo que a do mobt~
laano, dev<'rá ser objecto de constantes cuidados por parte de todo
o. pessoal, de modo a serem promptamcnte reparadas ou rec911··
shtufdas as peças t{lte se deteriorarem c preservadas as dema1s .
. Art. 73. l\ catalogação deverá ter o maior desenvolvimento,. or~
gamzando-sc~ catalogas systematicos c alphaheticos, que abranJam
t~do o acervo e srjam conservndo~; em dia com as acquisições,
dtversos, conforme a natureza dos nbjC'ctos, ~ssim como topographicos c de duplicados, além doR catnlor~oc; rspPciaes cl:t'i cot.
let~çõcs que digam respeito no Brasil.
Art. 74. Não poderão ser transferidos da Bibllotheca pata
nutroN rstabelecimcnto, salvo havendo exemplares em duplicata qt!e
lh<.; nao façam falta, os f.eus livros, manuscriptoH, estampa~ r mats
objectos que nella se colleccionarem.
Art. 75. Nos Annaes da Bibliotheca Nacional deverão de preferencit~ ser publicados os manuscriptos interessantes da Biblio~
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theca, assim comQ c~taiQgos e outros trabalho~ bibliographicos,
compostos por empregaqos ou por estranho::;.
Art. 76. O Boletim Bibliog·rapflicn Lm~ menção das acqulsiçc'Jes
que se effectuar~tn~ princip~lmente das qne entrarem por çpntribtJição legal, e d;ná em relação <l cad;J. tlllla dns ultiiJliiS n nome do
editor e r> preço dt~ venda, sewln IIIC'nci,~ndda•; tllll:t ::;q ve:'. po~r
anuo as publicações periodicaf'.
Art. 77. A Bibliotheca Nacional {~ encarregada do rcgistn~. para
se~urança dos direitos de autor, de obra!:' Jitterarias e scientlficn,~,
de quaesqttt'r outros escriptos c dP. cart;Js ge<Jgraphicas, de conformid~de com o arl. fi7~{ dn Cndign Civil . n;: fw;!nH'ÇlJeo-; <k 18 dt'
ianeiro de flll7.
·
Art. 78. O deposito de puhlic:1çfies eomprdwnderá:
t··, ac; publicações officiacs q11e o GovNnr• ~.·nvi::11 para '~<·n~u1
r~xpqstas <i venda 1111 ficarem á sl!a dispo:5ição;
2''• as offiches ot: pariiculares que a HihliotJ,ec.t adquirir p~ra
d(stribuição pelas bibJiotlJecas do p:dz rm p:1.ra execução do serviço
tle permutações internacionaes ;
~", a~ d(l aibliotheca de.,tinadas igualmente áqueUa áistri~~içáo,
á ~~~qrçãq desse !;?erviço e :1 serem vendidas, permut~das c;tu c~

c.J:fdas

~ra,tuJt<;t.mPnte

VJ

t\rt. 7U. As salas dt· consulta ser<10 írauqueadas ás pessoas
maiores de 12 annos que c;e apresf'rdarem derentemente trajadas.
Art. 8U. O serviço de consuJfa começar á nos dias uteis ás 10
horas e terminará nas secções de obras impressas t' de publicações
periodicas ás 22 e nas outras secçües üs Jl) hor.ls.
Art. 81. Nos domingos a consulta só ter<i l0~1r n::~s secções de
ohras impre~~as e de publicações peri · tdicns t' das 11 á:; 15 horas.
Art. H2. No vestíbulo do edificin n t~onsultanfe receberá lllll
cartão COlll o numero correspondente ao Jr;~;lt em que ficHem depositados no \·esthrio o seu ch:tpéo, livro . e qtDesquer objectos que
conduzir comsigo, os quaes lhe serão restituirJo<> na occasião da
sahid1, medLtntc entrega do cutão lllli!lf'r:tdo.
Art. R3. Do guarda que eshciona• :í. cnfl a da de c:uh uma d:ts
::;alas de consulta receberá o c.onsntt:mte uma ~'~;llhl, que entregará
ao prf>sidente depois de nella inscrever r) nnmcro do Jogar esc0:~
lhido, numero que dcver:'i igualmente lanç.ar em cad1 um dos
boletins .de que fizer uso. Além de conter a indicação do livro ou
outro ob,1ccto ~ Ber consultado e o seu numero de ordem no Clt~logo,
deverão os boletins ser assignados lef!ivdua~ntl' t• t:razer a declaração da residencia do consultante.
1\rt. R4. Ao terminar a sua consulta deverá o consultante repôr
nos Jogares ;ts obras de referencia que tiver retirado das estant~s
c restituir ao pmsidente da sala os ohjectos que lhe tiverem sido
entregues !lledbute holetim, salvo qtwndo se tratar de volumes,
cartas p,eographicas ou estampas tk grandes dimensões ou de UQl
grande lllllll(·ro de t)hjcrtos, caso <'111 q11r ,, presidente ns fará re~

colher.
Art. 8ií.

ne~tituidos

ou reçolhidot> t0dos os objectc;>s pec;Udos

pot um mesmQ ÇÇllt~ult~wte e cçmfericlos .com çs ~ol~t-ns,
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ser·lhe devolvida a senha, que, visada pelo presidente da sala, será
entregue ao guarda que estacionar á entrada.

Art. 86. Os livros, manuscriptos, estampas, cartas gcographicas, publicações periodicas, etc. 1 serão consultados na secção a
que pertencerem. Por excepção, as obras de texto que forew necessarias rara acompanhar a consulta das cartas geographicas pndH:io,
;t reuido dos consultantes, ser requisitadas dn P secção.

Art. 87. Deverá ser dividido em 1urmns o pessoal neces:;ado ao
funccionamento das salas de consulta qm~ se conservare111 abertas

1lepois das lll horas. de mant-it·a qne, at(~ o encerramento dn expediente. não deixe de estar prcscntv no estabelecinH'nto, para
presidir o serviço, unt dos oHiriae:; da s<·rçã0 de nhra~~ i111pre~~as
( 111 da de publicações periodica"·
Art. 88. C<-tbe ao presillcnk da sal:-t dl! catalug,.:
1", 1rtcilitar é.! OS consuttantes o usn do catalogo, a.ittdando-o~ a
procumr as fichas correspondentes ás obras que dr:::e_iarem ;
2 ·.• prestar-lhes os esclarecimentos é-tu ~eu :rlr;tnt·e relati\'alllt"nte
;i Pscolha das obras a consultar ;
3 ·, fornecer-lhes boletins em que façam ,.s seus pedido'{ e :t\IXÍlial·os, quando necessario, no preenchimrnto d[l~ fnrmalidadf''~ exi-·
~irt:ts :

4'·, rnante:r a ontem na sala a seu cargo, não perruittindo que: ~s"
tranhos ou funccionarios ahi ~e demorem pena nutt n tirn que nlo
seja far,er uso do catalogo ;
5'', uão consentir que os con~ultautcs retirem (llt damnifiqnçm a~
lit•has, nem lhes alterem a ordem nu façam quae~quer modHi<"Rçõe~.
!\rt. 89. Cabe aos presi<lentes das salas de consulta :
1", exercer e exigir dos demais funcciouarios a maior vigilancia
sobre c;s objectos confiado~ :10~ t'Oit~~uJtantc;;, ~·c111. Pntrct,nto, a·
tnrnat vexatoria para este~;
2', fiscalizar o serviço d\~ recebimento c restituiçà11 das senhas
de sabida, não permittindo que sr execute Henhum boldim sem se
verificar si foi recebida a senha t~ si n llllllll'f"o do l<tp,-ar indicado no
hnfetim coincide com o da senhit ;
~r, fazer expedir os holetins para serem cxecut<~du:.; sen1 demora
t: aguardar que lhes sejn enviado o obiecto pedidn para n fazer entregar immedintamente :10 consulbnte no lng;H qne f'"te !Pnlta e"Cillhido;
4··, reclamar os boletins executados e te! ns l~lll ordem. juntalllCHte com as senhas. par:-~ os conferit cum ()~ objrctos quando
restituidos, afim de lhes n~rificar a identid~Htf' e 11 e~tado df'
ronsen·açã.o e poder lançar o visto nas senhas ;
5', restituir as senhas, do mesmo modo visadas, àquellas
pessoas cujos pedidos não tenham potlidn por qualqu<:r motivo
:-;t>r satisfeitos;
6°, permittir o uso da tinta de escrever, ennfnt"llll' ;~:-; l ireumslancias, empregando as necessarias cautelas;
7·), receber reclamações dos consull.antes e providviiL·hr, si
1·stiver ao seu alcance, ou transrnittil-as a quem compl'lir;
8", devoh·er aos depositos a que pertençam ,,s; ohjectos
consultados pnra ahi serem postos em separado a1é qm ::;c.fanr
t:nnfcridos cr,m ns holetins e possl'tm V\)lta:· an seu ln~-~:n·;
9', f~cilitar, independentemente de boletim, o uso das obras de
~ eferencia depo$itadas em cada uma .;l~s salas de con3~tHB.;
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10, permittir, quando não offereeer inconveniente, o uso de
livros ou papeis deixados no vestiario, requisital.. os e expedir guia
para a ~:;ua retirada ;
11, fiscalizar o serviço do guarda que deve permane~cr ;í
entrada de cada uma dessas salas ;
12, velar pela manutenção da ordem e do silencio, podendo,
na ausencia do dircctor geral, do director da secção e do seu
substituto, convidar a sahir os consultantes, que, apezar de advertidos, perturbarem o silencio, tratarem desrespeitosamente os funccionarios ou de qualquer modo insistirem c·m infringir o rt:'gnlamento ou as ordens em vigor.
Art. 90. Aos presidentes da~ salas ele consulta que forem ao
mesmo tempo salas de catalogo cabem tambcm :ts atl'ribuiçües c
úeveres que constam do art. 88.
Art. 91. Os presidentes das salas de consulta e de catalogo não
se poderão afastar do seu posto sinão momentaneamente e sempre
deixando quem os substitua, ainda que tenham terminado as suas
horas de trabalho.
Art. 92. Em regra não poderão ser fornecidos ao mesmo tempo
a um só consultante mais de tres obras, publicações periodicas,
collecções ou peças avulsas (a cada uma das quaes deverá corres ..
ponder um boletim), nem mais de seis volumes, ficando ao criterio
do presidente da consulta reduzir ou elevar esse limite, conforme
as circurnstancias.
Art. 93. As obras raras ou de elevado custo, bem corno aquellas
que por qualquer motivo exigirem maior vigilancia, só poderão ser
fornecidas para estudos serios e a consultantcs que ncrupem os lo~
gares mais proximos do presidente da sala.
Art. 94. No caso de serem feitog pela mesma pes~.;oa c n peque·
nos intervaiJos numerosos pedidos, o pt esidcn i c· da sala poded
deixar de continuar a attendel-a.
Art. 95. Os impressos e manuscriptos considerados reservado~
não poderão ser dados á consulta sem autorização do Governo.
Art. 96. As cartas particulares e os papeis de familia que vierem
ter á Bihliotheca serão conservados fóra da consulta cmquanto, a
juizo do director geral, assim fôr conveniente.
Art. 97. As obras contrarias aos bons costumes ~ó serão dadas
:í consulta a pessoas maiorel; de 21 annos e mecUante :111torização
(lo director da secção ou do director geral.
Art. 98. A comparação df' objectos pr·dt:'ncentPs :ws consul~
t:mtes com os da Rihliotheca só podN:'t tPr Jogar ~Pndo aquelles
previamen1P t:'nlrC'gtws :11.1 director d;r seeç;!o C' rom sua :mtori-:r..ação.
Art. UH. A' excepção das ohras de rrfcrcncia postas :i disposi~
ção dos consultantes independentemente de pedido por escripto,
não lhes será permittido retirar dos respectivo~ logares os objertos
que deseJarem consuUar, devendo pedil·o~ por mrio de holerim.
Art. 100. E' prohibido aos consultantr;, apoiar-sp r.obre os
livros, manuscriptos, estampas, etc., fazrr-lhes marcas ou aunota~
ções, collocar sobre clles o papel em que escreverem, occultal-o.s :is
vistas dos fnnccionarios, tcl-os fóra das mesas, perturbar o silencio
1111 proceder de modo a attrahir a attenção dos demais.
Art. 101. E' prohibido a consultantes, visitantes e funccionario~
fumar nas salar. de catalogo, de consulta. de trabalho e de de~
posito.
·
Art. 102. Pelos damnos que intencionalmente causarem ao
edificio; mobiliario ou objcctos pertencentes ás collecções da
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Bibliotheca c pelo extravío de taes objectos i'>erão criminalmente
rcsponsaveis os consultantes e visitantes.
Art. 103. Os funccionarios deverão tratar com urbanidade os
frequentadores da Bibliotheca, evitando questões e limitando-se
a. apresentar queixa ao presidente da sala no caso de serem
dcsattcndidos.
J\rt. 104. Quinze minutos antes da hora em que se tiver de
encerrar o expediente, não será pcrmittida a entrada de novos
cousultantes, nem se acceitarão novos boletins.
Art. 105. Deverá estar exposta em cada secção uma parte das
~uas collecções e renovar-se periodicamente essa exposição, não
se retirando para consulta os objectos expostos, salvo permissão
do dircctor geral.
Att. 106. As salas de exposição estarão abertas aos visitantes
•las 10 ás 16 horas nos dias utcis, e dm; 11 ás 15 horas nns
1lomingos.
J\rt. 107. At' salas de trabalho c as de deposito só poderão sct'
visitadas com autorização do dircctor geral ou do dircctor tla secção.
sendo acompanhados os visitantes por funccionarios de cada
secção, ficando dependente das circumstancias o numero dos que
~erão admittidos ao mesmo tempo e o dos que poderão ~c r a com-.
ranhados de cada vez por um mesmo funccionario.
Art. 108. Nas salas de consulta não serão admittidos os visi~
lt~ntes sem se submetter ás formalidades exigidas dos consultantes.
Art. 109.0s funccionarios Incumbidos de acompanhar os vi·
~itantes deverão fazel-o com solicitude, exercendo ao mesmo tempo
'' necessaria vigilancia.
Art. 110. Fica cstabeleddo um serviço de informações que
~~erá installado no vestíbulo c do qual se encarregará o funcciona.,
rio que para tal fim fôr designado, cabendo-lhe prestar ao publico
informações verbaes que estiverem ao seu alcance relativamente á
Bibliothcca c a outros serviços publicos, para o que disporá de
guias, regulamentos, relatorios c outras publicações que u auxiliem
a satisfazer de prompto os pedidos que lhe forem feitos.

VII

Copias, çertidõe5 c etuprestinto!-0
At t. J11, A cópia dos tua.nuscriptos ou impres~os reservados
dependerá de autorização do ministro. Pelo director geral poderá·
ser autorizada o copia dos demais manuscriptos e com permissão
do bibliotbecario poderão fazer-se extractos ou copias parciaes.
Art. 112. A copia dos impressos susceptíveis de consulta só
dependerá de permissã(• do hihlioth<'cario no l:n!;o de se empregar
;1 photographia.
Art. 113 Com liceu,:a ciu director gnat poderão ~~~• hJuccio-uarios encanrgat-sc de exhahir c:opia~-' fór;.• d~H IH.lrél" do seu
trabalho.
Art. 114. A permissão para serem copiadas míuiaturas, es-o
tampas e cartas geographicas será concedida pelo director da secção
correspondente, si o processo a ser adoptado não offerccer incon•
Yeniente.
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Arf. 115. A cupht
que fôr possivel,
gr:J.phado.

por photographia dl~Ver;i fazer-se,

coJioc:JTJdo~~c

senlfH.e

soh vidr11 '• '.lbjecto a ser pltotn-

Art. JlG. Não se farão as copia~ a 411e ~>e referem u~ ;trtigos

111 a 114, sinão sob as vistas de utJJ funccionario da secção.
Art. 117. Não de,rerá em regra ser permittida a copia

graphico de estampas ou uuhm; obiecfn:> qne
dJmentc á venda .
Art. 118. Poderá st.~r
photographica~ o uso du

:~c

photo-

eneontr;trcm fa~

facultadu él quelll tiver de fazer cópi;~s
gabinete photo~raphico da Bibliotlteca,
para ahi st:rem revelados os negativoõ;, fr;r;:endo o OJientdor .1s
~HJI:lstanciag chimicas de que necessitar.
Art. 119. As pessoas que cxtrahirem ou Hzl~H~Ill cxtrahir cópias
dependentes fte autorização ficam obrigadas, no Cé!~o de .ts dar ::\
f'llbficidade, .:t fornecer gratuitamente 20 \.'.XCiltplare~ j Dlbliotfteca.
Art. 120. Deverão ~cr tomadas todas a:) precauçõcf' que 1'\re~ervem de accidcHtes o::> ob.iectos úe que se extrahirem cópias.
Art. 121. As certidües do teôr de i111pre~sn~ ou nutnuscripto~
pcrtencentct.; ás collecçõcs da Hibliutheca, assim corno a authentieação de cópias extrahidas de tac:.; imp1essos on manuscriptoti,
pagarão, ;dém do imposto do sello, 50"/,. sobre o '':dnr de~se impo~to, em proveito do patrimonio da BibJiothec:1.
Art. 12.2. São suscept.heir- úc emprestimo :
1•!, os livros impressos, á excepção dos q1w fnrelll raros ou de
dffficU .1cqufsição, dos exemplares annobdo~ ou por qualquer
rttotlvo preciosos, dos impressos avttlso!'l, das puhlicaçõe~ pertodicas, das obras em grande numero de volumes ou omndétS de nu~
mérosas estampas fóra do texto e d<\S diccionarios e obras de
a8$Jdua consulta, de que não posstlir a 11ihliothec<t exemplares
sufficleutes ;
2°, os manuscriptos que existirem em llttplicata, e.xccpturtdos
os que forem originaes, as cópias antigas c as variantes.
Art. 123. As pessoas que pretenderem obter lhrros ou lllanuscriptos por emprestimo deverão apresentar ao secretario, com antecedencia de 24 horas, o seu pedido formulall<• em boletim, em que
fornecerão as indicações necessaria::;, incfugive a da sua rcsidencfa,
e que será remettido ao director <la secção respectiva para dizer si
póde ser attendido e em que condições. Só em casos de .iustificada
urgencia poderão ser ~atisfeitos os pedido~ no IIIC'f;lltO dia CIH que
forem npresentados.
Art. 124. Não se farà o etuprestimo se111 prévia autorização do
director geral, que fixará o respectivo p1·;, w, não excedente a JO
dias, mas prorogavel por outros 30, c terá o dtrdto dt~, em qualquer
tempo, reclamar a restituição; o que ta rá JWr "'eio d.e ca.rta regfs~
trada, indicando o prazo dentro do qual deveni ella. effectuar-se.
Art. 125. Cotno condição para se effectu;tr o emprestirno, scl'á
nêcé$8ario que em poder do thesourciw li que depOsitada. a
quantia que, sempre superior ao valor da obra emprestada, fôr
arbitrada pelo director da secção, coJIJ approvação do dire<:tot
geral, e que não será devolvida. sinão no dia immediato ào da
testituição da obra, para que possa ser \ r:rificado o seu estado
de conservação.
Art. 126. A pessoa a quen1 se fizer o cmprestimo assignará
dois recibos iguaes, em que se mencionarão os caracteristicos do
Uvro ou manuscripto e o seu estado de conservaçã•' e utn dos
quaes lhe será entregue por occasiio da restituição.
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Art. 127. A mesma pessoa não poderá ter, por emprcfitimo, em
seu poder, mélis de du(ls obras ao me:.;nw klllr•t 011 m;ds df' quatro
volumes,

.t\rt. 128. Si, uma vez terminado o praw )i;~adu pata u cttlpl el:'Umo ou o da prorogação, no caso de ter sido concedida, ddxár de
::;er restltuida a obra emprestada, nã.u poderá :a~r rlevolvida a
quantia depositada, salvo si houver sido ';ubstíluid•! o •·xempln~
pnr outro ern bom e:stado de couservaçãL•.
Art. 129. Da quantia em depo:-3ito sera dt:Sl'<>tltéH.i<t aqudJa Clll
que fôr avaliada pelo director da ~ecção, r.:onr approraq\n do Lfircdt.H. geral. a ddct inraçãt• conr qtH' Sf.:! vnific:1r que ftli n·'stituida

a obra emprestaúa.
Art. 130. As qua11tias r1ã•) tft~volvidas rC\'t~t krfto t-'ttt prti\'Cih
r(,, patrimonio da Uíbliothe<:<l.
Art. 131. As PJCSsoas 4ut dcixan~111 1k rcstftnir as obra~
recebidas por empresti1uu, quando esgotado o prazo IJU a JU()tO··
gação~ ficarã.o privadas de obter uovos elllprcstitno!;, clllqú;itlló nâo
fizerem a restituição, lltic .iá não terá cr.JliW cou~;'-'l!u•:lld:l 1t devu··
tt,ç~o

cta quantia

dcpositad<~.

ArL 132. Aquellas que não rcstituircm sem dem•Jra as obras
qi!C pelu djrcctor gera.l th•ercm ~ido rccJam.ad<~s :lUte:~ de tenllinado
q pr:tto ou a ptorogação, só o fazendo JJ~! ép•xa que n uterimnicnte
lhes tinha sido fixada, assim como aqudlas qur re·~tituit ettt deterioradas a~ obras que lhes houverem ~ido cmp1 e~'t;rdas, ficat'&ó
f)rivadas de nrWCIS f~lllprestimn~: ptlr um pcrimlo que·,, direcf,H ~f'r;ll
r-stabelecerá.
Art. 133. N~~ 111esrna:-: cnttdiçõe~ 1;m qm.: :~l: lar;i aL' publico,
pod.erã o cmpré~ti1110 ser feito a.o~ fuucdnu;trio~ d<t Blhliotlteca,
dispensado, porém, o deposito em dinheirl} ~~ dL~:-:cuntando-sé dos
vencimento~ as qu;mti.1s qtw p~.;rderiant :-;i huuvesbelll deixado um
deposito.
.
Art. 1~4. Fóra das nontl;ts :tq11i r.~st;ibeledda:-;, :..;,·, an ftovcroo
f{~ poderão fazer emprcstinw~.
Art. 135. Logo que se retirar du lug'tr para ~er em~r~stado
qualquer livro ou lll:JIIUscripto. será alti collucada. uma ficha que o
repi·esente emquauto durar o em presUmo, couservando··se nà Si=!cçAo
n respectivo boletim~ até que sej:Hn re~tituidos os r•bjc.cto..; e c..;l!
tnn1etl1 as devidas notétS.
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Att. 136. A Bibliotheca abrirá de dois em do i' CJ nrws um c.ontutAô bibllotraphico e ptentiará o melhor trabalho itiedito de bt
~liogtaphia nacional que lhr fôr ~ftresentado, premio que CNtsh:tfr~

em snr por ella adquirido o mauuscripto e em ser l!ste por ~,u;1
cdnta itnpresso, cabendo ao autor cincoent:• exemplares.
Art. !37. O objecto do concurso~ o prazo Lle rccciJilllt:llto dos
trabalhos e o preço por que será adquirido o que fôr pre111iauo serão
estabelecidos pelo director geraJ, bern cumo <t~ dem:1h C•l1rdh;t't's
elo concurso.
Art. 138. A cummissàu julgadora, cumpusta dos uiredur~; de
secção e do director geral, este com o voto de dcst:mpak. apreciará
os trabalhos recebidos e resolverá si a um delles eleve ~·;c· r concedido
o premio.
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Art. 139. Os directores de secçio que concorrerem ao P.remio
ficarão impedidos de fazer parte da cornmi9são e serão subsbtuidos
por pessoas estranh~s, que o ministro nomeará, em numero igual
ao dos membros não impedidos.

IX

Serviços de pertnutaçõcs internacionaes e de
blbliographia e documentação
Art. J40. A Bibliotheca Nacion31 é o est.abclecimeuto brasileiro
encarregado de dar execução ao serviço de permutações inter~
nacionaes.
Art. 141. Além dos documentos officiacs c das obras publicadas por ordem do Governo, como foi estatuido na Convenção de
Bruxellas de 15 de março de 1886, a Hibliotheca enviará a cada
um dos paizes que tomaram parte na Convenção ou a ella aditeriram, ou ainda a outros paizes que fôr conveniente accrescentar,
publicações que possam tornar conhecido o Brasil c das quaes
adquirirá exemplares em numero sufficicntc, distribuindo-os pelas
prineipacs instituições desses paizes, de conformidade cotn a
natureza de cada uma.
Art. 142. Como estação itltermcdiaria, a Bibliotheca estenderá
a quaesquer paizet' a sua interfereucia, incumbindo-se gratuitamente de:
1o, encaminhar aos diversos estabelecimentos estrangeiws,
encarregados desse serviço, as remessas provenientes de insti..
tuições scientificas, littcrélrias, etc., c destirwdas a instituições se~
melhantes;
2<', enviar directamcnte ás instituições dos paizes onde não
houver estação intermediaria as publicações que lhes forem des..
tinadas;
3'>, receber do estrangeiro e fazer entregar no Brasil as que
procederem daquelles estabelecimentos ou instituições, dando
prévio aviso aos destinatarius e enviando-;ts pelo correio, 'tuando
~sse meio de transporte fôr autorizado.
Art. 143. O serviço de bibliographia e documentação, em cor..
respondencia com o do Instituto Internacional de Bibliographia de
Bruxellas, abrangerá :
1°, a organização, segundo o systcma de classificação decimal
e por meio de fichas, do repcrtorio bibliographico brasileiro como
contribuição para o repertorio bibtiographico uniVL~rsal, de modo a
r;omprehendcr as obras de :Lutares na.ciouacs ou t$traugeiros im~
pressas oJt editadas nu patz, as d(! autores 11a.douacs impressas uo
~straugeiro ou ineditat' t.· as de autores P.strangeiros que se
occuparem especialmente do Bwsil, incluidos os artigos insertos
('fTl publicações pcriodicas e os escriptos de qualquer nat:ureza ;
2°, a impressão dessas fichas para serem expostas á venda ou
permutadas por fichas de repcrtorios estrangeiros;
3°, a acquisição de um exemplar de cada uma das fichas que
constituem os reperl:orios estrangeiros já organizados e que se

forem organizando ;
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4°, a cooperação da Bibliothcca na organização do repcrtorio
encyclopedico universal ;
5°, a organização do catalogo conectivo das bibliothecas bra•
sileiras ;
fiO, o uso publico dos repertorios e do catalogo collectlvo.
X

Conferencias
Art. 144. Haverá uma sala destinada a conferencias, qut.
poderão realizar-se mediante permissão do director geral, ou que
este promoverá, escolhendo neste caso os assumptos sobre que
devam versar e convidando as pessoas que dellas se tenham de
encarregar.
Art. 145. Será arbitrada uma contribuição pelo uso da sala de
conferencias sempre que, não tendo estas um fim patriotico ou
beneficente, forem pagas as respectivas entradas.
Art. 146. A sala não poderá ser utilizada para conferencias de
caracter politico ou religioso, nem para quaesquer solennidades
que não forem promovidas pela Bibliotheca ou autorizadas pelo
ministro.

XI

Patrimonio
Art. 147. Fica constitui do o patrimonio da Biblíotheca com
o producto da venda das suas publicações e das fichas do reper..
torio bibliographico. com as quantias a que perderem direito as
pessoas que houverem recebido obras por emprestimo, com a im...
portancia de 50 °/o sobre o valor do sello das certidões do teôr
de impressos ou manuscriptos, com a contribuição pelo uso da sala
de conferencias e com os recursos provenientes de quaesquer
donativos.

XII

Disposições geraes e transitorias
Art. 148. O curso de bibliotheconomia continuará a Iunccionar

no corrente anno, de conformidade com os arts. 38 a 42 do regula-

mento que acompanhou o decreto n. 8.835, de 11 de julho de 1911
devendo ser encarre~ado da aula de numismatica um dos funccio:
narios do Museu I-hstorico Nacional, designado pelo respectivo
director.
Art. 149. A's pessoas iá habilitadas no curso de bibliotheconomia e ás que se habilitarem no corrente anno será permitido
completar o curso technico, frequentando as aulas c prestando
Leis
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exames de hlstoria politica e administrativa do Brasil e de archeologia e historia da arte.
Art. 150. Em quanto se não puderem apresentar candidatos
approvados em todas as materias do curso technico, a inscrlpçlo
para os concursos será aberta desde logo nas condições do artigo 30, § 2··.
Art. 151. Os funccionarios nomeados independentemente de
habilitação no curso de bibliotbeconomia ou no curso technico que
o substitue não poderão ser promovidos a bibliothecarios sem
que neste se habilitem.
Art. 152. A disposição do art. 151 não tem applicação aos
que houverem sido approvados em concurso de provas effectuado
para provimento do cargo de amanuense da Bibliotheca.
Art. 153. Os actuaes auxiliares serão promovidos a amanuenses nas vagas que se abrirem, devendo observar-se o crlterio
da antiguidade na razão de um terço destas e o do merecimento
na de dois terços.
Art. 154. Os vencimentos annuaes do pessoal da Bibliotheca
slo os que constam da tabella annexa.
Art. 155. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 6 de setembro de 1922.- Joaquim Ferreira

Chaves.

TabeBa a ti ue so refere o art. 154
Oirector geral. . .
Bibliothecarlo. . .
Sub-bibliothecario. .
Official. . . . . .
Amanuense . . . .
Auxiliar . . . . .
. Porteiro . . . . .
Ajudante do porteiro . .
lnspector tecbnico . . •
Mecanico-electricista • . .
Gratificação ao secretario .
,.
,. thesoureito.
• . . .
Dactylographo. . . . . . . . . . .
Ajudante do mecanico-electricistn .
Chauffeur do caminhão .
Ascensorista
Guarda. • . . .
. ...
Servente • • . . • • . :
jor~alelro . . . . · • • .

12:000$000

10:200$000
7:200$000

6:000$000
4:500$000
3:300$000
3:600$000

3:000$000
4:200$000
4:200$000
1:500$000

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

2:100$000
2:400$000
1:800$000

J :800$000

Rio de janeiro, 6 de setembro de 1922.- Joaquim Ferreira

Chaves.
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IJeclara o{{icial a letra do Hvmno JVacimwl Brasilf.'i,.,, csr:ril.Jla JWI' ./oflf}ttim Osoriu DWJlU.J' Estradlt

O PresideHte d<~ Hepublica dos Estados UtJido .., du Bras1l,
leJnto em vista a determinação constante do art. zo dí> dect·ot.o ·
l•~~;i:slativo n. 1. G5U, de 21 de agosto do corrente a uno, re:;olvo
d~~clarar official a letra do Hymno Nacional Bl'a:;ileim, esGJ'ipta por Joa<}Uint Osorio Duque Estrada c que a c::~tc decreto
leompanha.
Rio de Janeiro, G de setembro de 1U.22, 101'> tla Indepcnjeucia e 31° da Hepublica.

EPrrAcro

Pc;~sôA .,

Juaqui1n Pel'l'cJÍJ'I.l Ghwxs.,

LETHA DO HYMNO NACIONAL

I
Ou·vjram elo Ypirang·a as ruargeHs pla(;ÍUa.;l
De um povo heroico o brado rotnmbanto
:m o sol da liberdade, em raios fulgidos,
Brilhou no céq da Pall·ia 11cs::;e instãnte.

Bi o penhor dessa igualdmle
Couseguimos conquistar com braco forte,
Em teu seio, 6 liberdade,
Dcfiafia o nosso peito a lH'OJH'ia ltltJl't~ r

O' Patria anmtla,
Idolatrada,
Salve ! Salve l

Brasil, um Honho iut.cusn, 11111 r·aio vivi1lo
De amor e de espcrancá á LetTa desce
Si t!m teu fot·moso céo, risonho ~~ limpido.
A imagem do Cruzeiro t·esplamkoe.
Gigante pela propria natureza.
Ji1'H bello, és forte, impavido eoíos:;;n,
E o teu futuro espalha essa. graudeza.

'ferra adorada
Entre outras mil,
R's tu, 13rasil,
O' Patria amada!

Dos filhos deste sulu

Patria amada,
Brasil ;

~~s

ruf"tc geuLiJ,

AC'roB 00 POOEt\ ~XEotJTlVO

u
DeHado eternamente em berco esplendido
Ao som do mar e á luz do céo profundo,
Fulguras, <'i Brasil, florão da Amorica,

!Iluminado aq sol do N.()Yo Mundo!

Do que a tura mais garrida
rrous risonhos, lindos campos têm mais flores,
«Nossos bosques têm maios vida~,
"Nossa vida" no teu seio "mais amores"'.
O' Patria amada,
·
Idolatrada,
Salve ! Salve !

Brasil, de amor eterno seja symbolo
O lúbarn que ostentas estrcllado,
}~ diga o verde--louro dessa flammula
-- «Par. no fut.uro e gloria no passado».
Mas, si ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge á luota,
Nem teme, qu~l[l te adora, a propria morte._
Terra adorada
Entre outras mil,
E's tu, Brasil,
O' Patria amada!

Dos filhos deste solo és. mãe gentil,
Patria amada,
Brasil I

DECRETO N. d 5. 6712 -

DE

7

DE SETE111BRO DE

1922

Estabelece n syMema ele defesa do httm·al da. Rc2Jttbl'ica, 'com
C'inco bases navaes e ttm 1J01'to militm· c dá outras provi..
dencias
O Presidente da Hopnblica dos Estados Unidos do Brasil:·
q'tLC a defnsa nacional, objectivo do ap.parclho militar do paiz, exige, antes do tudo, nma distribuição
~ystematica de elementos do vigilancia ao longo da nossa froulei ra terrestre e maritima ·
Considt~I·amJo qur>-;1\m 'rcla1;ão á p1·imcira já t.cm o Govenw em vias de realizaç.ãn o plano ddineado pelo :F~stadn
1\faior do Exercito. P, para sua eornplPI a cxPenção. sollciton
do Congresso ~aeinnal, em reCI'JÜc lllünsagem, providencias nn
~PnthiP- do :-:e tkdarar l.l'tTil.tJt'Ío federal unm faixa, de raznavl'l lat'gm·a, parallf'ia ú linha dP t~OIJfron.tat;.iío ill!Prior;
Cnnsidt~rando qw~ seria Jalha o iueomplf'la qttalqucr organizaç,ão de defesa qne não abrangesse tambem um conjunto
de· medidas de earaeter naval, destinadas a garantir a nossa
extensa costa maritima, onde -norcticcm já numerosas cidadc-9
Con:-;idm·ando
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QUe se tornam, cada dia, maiR importantes emporios commerciaes;
•
Considerando que o desenvolvimento das possibilidades
technicas da Marinha, no quo ooncernb 9. ofificinas de construcção, conservação f' reparos do material, representará valioso impulso dado a varias industrias do paiz, quer pelo
aproveitamento do prnductos nossos, quer pela constituição.
aqui e ali, de verdadeiras escolas profissionnes; .
Considerando que a esquadra, orgão fundamental .fla de.fesa marítima, não póde prescindir, {)ara a ~ua efficaein, da
localização intrll igPnte de pontos de apoio, ondr, ao abrign do
inimigo, os navios se rrabaste.çam de muniel'if'~ ·~ rombu ...;f iYPl e
passem pelos reparos indisp·ensaveis;
Considerando que, além dessas ha:::;C's de menor importan_,
cia, é nnanimnmento reconhecida a JleCPssidadc do Pstahelecimento de um porto militar, verdadeira séde da esqnadra,
centro dn todos os nossos recursos navaf's, com t\lenwntos teehnieos e nat.uraes adequados a constituir não só nm rsta~
leiro con~idora.vcl de con~t.rucção militar, mas ainda um local
apropriado a manobras P. exrJ'cic.ios de conjunto. em qur RC
possam flp,senvolver themas tactico~ sem a observação indiscreta da população cosmopolita o ~em risco Pm t('rnpo do
guerra;
Considerando ·que, desde mnif.os anno~, as voze~ mais rompnf.f'ntPs da nossa offir-ial idadP naYal sP VPf'Hl pronunciando
por os tas mrdidas:
Considerando que o Almirantado, instiluicão official,
orgão tPchnico consull.iYo da Armada, j(t P-m 12 rl1~ drzPmhro
de 1919 Pmif.iu o spu parecer favoravel ao flstabeleeimPnto
do port.o mi!it.ar na enseada da Ribeira, Estado do Rio dn Janeiro, bacia da ilha Grande, r á creação d~ bases navaPs rm
:Par:í, Natal, Bahia, Santa Gaf.hal'ina e Rio Grande do 811!;
Considerando que essas !ndicacões re1prescntam o fruto
de conscienciosos estudos e suggerem uma E"éric de trabalhos
a que deve o Governo attender systematicu.mente, á mrdida
que o permittam os recursos do paiz, r o aconselhe a política
naval a seguir;
Considorando quo o acto preliminar desse conjunto de
modirlas devo ser a ~ma ron.sagração positiva, nm decreto, quo
ovito soltiQÕPs d11 continuirladl' 011 modifirar.õPs mPnr,~ JHliHiflradas;
Considerando que tão relevanteH realizaçCf.es devem começar pelo nncleo do systema, isto é, pelas obras relativas ú
base principal, de aceôrdn, ainda ahi com o voto do Almirantado, que, insistindo em sessão dp 29 de julho de 1921, pPla
insfallação do Porto 'Militar na Ribf'ira. sug-g1eria ao GovPrnn
que «a Marinha commemorasse o nPntenario da nossa T!Hlrprndencia com o lan~ament.o da sua potdra fundamcnlal ~:
Decrela, de acet,rdo com o art. 48. n. 1, da Con~tituição
Fe,deral e as autorizaçõrs de,corrcntr.s dos arts. 30, verba Rn
e 3·1, n. 3, do df'ereto n. L 555, de 1O de agosto ultimo:
Art. 1,0 O systt'ma de defesa do littoral da Republ ica
comprehendení, um porto militar na enseada da Ribeira,
hacia da ilha Grande, Estado do Rio do Janeiro; c cinco bases
navaes situadas em Pará, Natal, Bahia, Santa Cat.lmrina é
Rio Grande do Sul.
Paragrapho unico. A ordem de installação dessas bases e
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n sua classificação serão reguladas pelas necessidades da Marinha n a orientação da politica naval.
Art. .. 2. Rr>rá. declarada de utilidade pn}Jlica, afim de ser
desapropriada, a área que for ,julgada necessaria para o estahnlrciment.o do Porto MilHar na Ribeira, inclu~ive as quedas
d'agua dn Braenhy e Arir6, as ilhas e ilhotas da enseada o os
pontos situado~ na entrada da referida bahia, cujo aproveitamento for conveniente para as fortificações e outras ut.ili:~.n~íirs da l\fnrinha.
Art. 3. A' medida que, com aR novas installações no
Port,o Militar. se tornarem superflnas e disponíveis as exis1entes na hnhia do Rio de .Janeiro, poderá o Governo, sem
preJuízo da drfcsa deste ultimo porto, dispôr dellas, vendendo
os immoYeis P machinismos em concurrencia publica on t.ransff"rinrlo as machinas para as fnturas bases navaes .
.Art. :'1 ." Hevogam-se as disposiç.Üf'S em contrario.
Rio df" .l:llleiro, 7 de scfP.mhro (](') 1922, 101° da Tnrlr~pPn
tlPnr.ia ~~ ;qo da Repuhlica.
0
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rias estradas de {en·o
O Prf'sidPnf n da RPpuhl ica dos Es!nclo::. Unidos ·d·o
Brasil, de accôrdo com o n. 15, do art. 97, do decreto n. 4.555,
rlr 1 o do agosto de 1922, resolve approvar o regulamento
para &Scgnranca, policia e trafego das estradas de ferro, que
com c~sl f' h a i xa, as~ig·nnrln 'JlPlo m i11 j_;;tJ·o d:1. Viaefío e Ohl':tl-'l
Publicas.
Rio de .Taneiro, 7 de sd.cmbm df~ Hl22, 1 Oi o rla Independrnoia P :w· na RE'.\pllhlica.
J~PITACIO PJ~ABÔA.

J. Pires do Rio ..

Reuulamento para a segurança. policia c trafego das estradas
de ferro

CAPITULO I
DA FI~r.ALIZAÇÃO

Art. i ,0 Nest~ regulamento entende-se por fiscaliznçfitt - qnant.o :í~ 'f',~tradas dP. ferro fedtwnes (decreto n. 109,
df• H dfl- .nnf.11hro dt' 1Rg2), a qne f~ inRI.ifnicta e mant.ida pel<'
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tJoverno da União e especialmente a lnBpectoria Federal das
quanto ás estradas de ferro -estaduaes (decreto citado), a que é insl il.uida ü mantida pelos govf'.'rnos dos resped.ivos Estados.
Art.. 2.0 A estrada de ferro (1) fica sujeita á fiscalizacão
que o Governo determinar, ele accôrdo com as leis c rcgulamcntn,c; .
.Art. :-l. Em ma teria de segurança do trafego, rpresente
ou futuro, é ampla a fiscalização do Governo, que poderá
obrigar a estrada a executar as obras neressarias, intimando-Ih•-~ prazos para a conclusão dellas e ordenando a suspen~río dr. trafego em caso de desobediencia.
Art. 4. 0 A estrada é obrigada a conceder passe livre ao
p'f:s.o:;c.al da fiscalização incumbido de fiscalizai-a, devendo o
passe dar direito a transporte gratnito da respectiva baga~em
n a leito, quanqo houver. Além disso, a estrada deverá \PÔr
:i digposição da respectiva fiscalização. gratuitamente, o~:J
meios de transporte de que r.st~_ houver mister para o bom
desempenho de sua missão: antnmnvois dn linha, trem1 espel·iae::; de inspecção, etc.
Por. fiscalização entende-s-e aqui, não só os engenheiros
P demais pessoal affecto á fiscalizaç.ão normal
da estrada,
··orno n.s commissões organizadas por ordem dn Governo para
rtella effectuarem inB!p·eccões extraordinaria~.
Art. 5. O conC'essionario ou arrendatario da estrada fa<·ultaT':í. ac1 exame da fiscalização os livros• de e!=lcriptumcão
da rceeita e da despeza dr~;ta e todos os mai~ dncumento9
J'01ativos í~ circulaç.ão dos trens, á arTPeaflação da receita e
:is desp-ezas atlribuidas {t via-ferrea.
Em caso de recnan, fir,a a <~strada sujeita á multa de dous
contos a cineo contos de réis, c do dobro nas reincidencias.
Art. 6. ·~A estrada é obrigada:
a) a entregar ú fiscalização até ao ultimo dia de abril
um relatorio eireumsLanciado. segundo o modelo estabelecido
pelo Governo. rclalivo ú marcha dos trabalhos rlc con~trucção,
assim como áos resultados do trafego no anno anterior. contendo os dado~ estatistieos necessarios. quer quanto a rr.. ('eita, qu-er quanto {ts despezas de custeio, especificado o movimenf o de viajantes, discriminados por classes, . e taf!Ibe~
de bagagens, rncommcndas, animaes e mereadorms, du;cnminadamente para os principacs artigos, com a indicação dos
f'('S1 pCt~t.ivas distancias medias, percorridas;
b) a prestar á fiscnlização todos os esclarecimentos por
esta pedidos em relarãn ao trafego o :\ ~eguran~.:-a daR linhac;
rrspectivas.
·
Art. 7. A estrada enviará bimensalment-e á fiscalização o
relato de todos os acci dente~ triviaes occorridos na linha, nff'if'inn!'!, etc., com indieação dag providencias tomadas.
Sempre que do nccidenlc resultar damno s-ensível, quer
p~ea os passagejro~. quer para o publico, quer 1para a estrada .
•~ eat.a obrigada a dar prompto conhecimento á respectiva
fiscalização, facilitando ao repres-entante desta todos o:-; meios
de transporte para n seu 1prompto compareciment.o no local.
l~stradas;

0

0

0

0

('l) Ver rn't, 17~.
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CAPITULO li
DA CONRTRUCÇÃO, DA GONSEHVAÇ.\0 E Df·TES.\ DA VIA PERMANENTE

Art. 8!' As esfmdas do forro (2) sfío sujoiLas, como via~
publicas ás regras geraes da lrgislação r-oncernente a eercas,
esgoto das aguas, arruamento, edificac:.ãn lateral e a quaesquer outras qur. não formn contrariadas pf'las di~:po_stc,:.oes do
presente rpg·nlamontn.
Art. a.o As deS3JH'Opriaçõr~:; cln tel'renos n bemfeilorias
ner-essarios ao Pstabelor.imonLo c ao desfmvolvimento rla estrada de ferro, o a nccnpar..ãn dos allnrlirlos terrenos e bemfei. torias, se farão de conforrnirlade com a lcA"iRlnçfio especial que
regula a matcria.
Art. 1o. A approvação pelo Governo das plantas e projectos relativos ao estabelecimento ou desenvolvimento da
estrada de ferro, equivale, para todos os cffeitos, ao decreto
de desapropriaçã.o dos terrenos nellns dctorminarlos como ru•.cessarios á esf rada.
Art. 11 . A estrada de ferro res.pondm•{t por todos o~
damnos que o estudo, construcçãn e consorvar..ão de suas Jinhn~
rausarr.m aos propriPtarios confinante~.
CA~sar:í, por1~m. a rPsponsabilidadP ~i o facto damno~o fô1·
conscquencia direcla da infracção, por parln do pl'npl'ietario,
de qualquer disposição legal on regulamentar.
Art. 12. Para a construcção e desenvolvimento da estrada de ferro, o direito de desapropriação estende-se não sómente aos terrenos f' bemfeitorias a quo ~e refere o art. 1O,
mas tambem ás pedreiras, lasf.reiras e arvores situadas nas
suas visinhanças e que, a juizo do Governo, forem necessarios
á estrada.
Art. 13. Os proprief.arios desses matct'iaes e jazidas poderão evitar a desapropriação, fornecendo-os por ajuste amigfwel on consentindo na sua extracção.
Art. 14. Não estando murados ou edificados os terrenos
lateraes á estrada de ferro poderá esta, por occas.ião de reparos, nelles depositar temporariamente materiaes ou delles
extrahir pedras, terra e arvores de que carecer, comtanto quo
indemnise os prejudicados pelos damnos cansados.
Art. 15. A estrada de ferro, quer publica, quer particular, será cercada de ambos 0s lados, em toda a sua extensão; salvo concessão e~peeial rio poder competente, federal
ou estadual.
Paragrapho uni co. Nas cidades c villas, e na extensão
que fôr designada pelo Governo, serão construidos muros, ou
cercas capazes de vedar a passagem a pedestres. Fóra desses
Jimit.e~ far-se-hão valias ou cercas que impeç.am a pas~:;agem
de brns c cavallos e que deverão estender-se, de um e outro
lado, na distancia minima do seis metros do trilho mais pro:ximn, salvo casos exccpcionaes a juizo (]() Governo.
Art. 16. A estrada consenará os muros, cercas e valias,
de modo que Prn t()(ln o tempo prennrhnm offi(mzmenfe o sen
fim .
.(2)

Yet: ar·.t.

179.
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Art. 17. E' fixado o prazo de trinta e seis mezes, a contar
da publica~ão do presente regulamento, para as estradas de
ferro já oxisl.entes cerearem as suas linhas ou_ para obterem
a concessão eS~pccial a qne se refere a excepçao do art. 1~,
eonccssão es~a quo s6 podr.rá ser dada por prazos determinado~, rmhora prorogaveis.
Art. t8. Ao longo das estradas rle ferro serão collocado~
mm'cos kilomet.rinos. indicando n~ distancias progressivas :1
pari ir da estaçfín inir.ial.
.
Art. Hl. SNú est.abelreich uma linha teleg·rapluea em
toda a cxtPnsão da est r'adn. de ferro, com os respectivos apparelhos na~ r~la«.:ões e nos outros 11ontos ondA for('m nrcos.
~ar i os.
Arf,. 20. A rstrnda fln fprro não pndrrá imperlir a circulação de qnaesqnPr nutras vias publicas, anl erior nn postPI·iorment.e estabelecidas: rios, canae$, rnas, etc.
Paragrapho nnico. As pontes que sr, houverem do construir sobre os rios, canaes ou braços de mar terão a capacidade necessaria para qnr. a navegação nãn seja cmb!}raf;ada.
As embarcaçõ~s poderão ser obrigadas a aJTia" os mastrnR. !:'i assim ü exigjr a altnra das pontes.
·Ar I.. 21. Si, para a const.rnc~.ão da estrada de ferro, for
necessario alterar-se algum trecho de caminho publico, a
estrada fará executar as obras necessarias para I al fim, precedendo approvação da an toridade compef.en te.
Art.. 22. Os cruzamentos com as ruas e ear11inhos pnhlicos serão, de preferencia, superiores on inferiores e, quando
não ft'r isso possível, de nível; ficando a estrada ohrigada a
flstabelecer as obras de segurança necessarias e a manter,
nas passagens de nível, os gn:1rdas que o Governo julgno
preciso.
Paragrapho ttmico. Qnando tacs vias publicas forem abeTtas após a realização dos estudos da estrada de feno, a e!las
tocará o o nus das obras e guardas.
Art. 23. Nos cruzamentos superiores ou inferiores os
viaductos terão as dimensões convenientes para as necessirlades da circulacão.
Art. 21. A estrada de ferro não poderá oppor-se a que
outra. com ella cruze, ou entronque, nma vez saf i~ feitas as
disposições do presente regulamento.
§ 1.0 Só muito excepcion_almente será permittido o cru7.amento de nivel sobre uma esh·ada cujo trafego intenso se
esteja desenvolvendo rapidamente.
§ 2. Sempre que pos:sivel se preferirá um duplo ent.ron ..
camento a um cruzamento de nivel. Quando isso não fôr
possível o cruzamento se deverá dar em angulo contido entre
15 e 30 grãos, sa Ivo casos excepcionaes, a j nizo do Goveeno.
0
~ 3. Os onns decorT~ntes dos cruzamAntos, ou dos rnfroncnmontos, cabem á estrada do mais recente constrncção.
0
~ 4. O trem da estrada mais antiga tom prefercncia soln·e
o da mais moderna, na passagem em um cruzarnrnl.o de
nível.
Art.. 25. Nos cruzamentos de nivel, salvo a cxcepção do
artigo seguinte, haverá, de um e outro lado, cancellas ou barreiras que vedem a circulação da r11a on Pst.rada publica na
uecasião da passagem dos trens.
0
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No leito da via ferrea, em ambos os lados da passagem
do nível, serão construidos fosso~ americanos, que vedem o
nccesso de animaes na linha.
Art. 26. Poderá. s~r dispensado, a juizo do Governo,
o emprego das cnncelln~ e do gnarda nos cruzamentos de nivrl, quando fm·em as vias publicas pouco frequentada~ ou
a circulaçã.o dos trem~ pouco intensa. Neste caso a estrada
de ferro será defendida ·por fossos americanos, como é determinado no artigo ant.ecedcnte, sendo, outrosim, collocados
na via publica letreiros hem vi~iVf'is, :'t distancia conveniente,
para aviso dos transeuntes.
Art. 27. Nos cruzamentos de nivcl o::; trilhos serão collocados sem saliencia nem depressão sobre o nivel da via publica e guarnecidos de contra-trilhos, os quaes se prolonga-;·ão um pouco além da largura da mesma via.
Toda a :írca do tf'rrrno do cruzamento será conveniente-.
mente calçada naquellc nivel.
A.rt. 28. No accesso :'i estrada de ferro a via publica não
lerá declividade superior a 5%, c ficará de nivel com os trilhoR na extensão eonveniPnte, fazemfo-se as modificações que
I' orem necessa rir~~ pnra o prPPnchimento destas condições na
via publica.
Art. 29. O eixo da via publica não deverá fazer com o
fla estrada dn ferrn mn angulo menor de ·'lfJ salvo ca~Js es ..
JJPI~I:l.t\8, flUe serão julgado~ pelo Governo.
Art. 30. At.ravrssando um terreno particular, a estrada
de ferro não poderá deh:u· snm communieaçfín ns duns partns cn1 que o dividir.
Nos cruzamentos de nivel com caminhos de uso particular, sobre estes serão assentadas cnncellas, que só se possam abrir para "fóra do lrito da linha, que assim estará sempre desimpedida.
Paragrapho unieo. Taes cancellrJ.s Pstarão norma! mente
fechadas, abrindo-sP. apenas durante o f.ernpo indispensavel
;·Hna dar passagem aos transeuntes.
Art.. 31. A estrada de ferro poderá recusar J13.::3S:l.gem
sobre os lrllhos, quamlo assim julgar r.onvenientc, a particulares. e fechar ns que tiver conc1~dido, cornf.anto que pague
ns devidas indemnizaeões ou compre os terrenos privados de
:--ervidão. Do acto da estrada havt'Tá recurso para o Governo,
~om cffeito suspensivo.
Art. 32. A estrada não será ohrigar:la a mant.er guardas
na~ passagens a que se refere o art. 30.
As cancollas ·dessas passagens serão providas de fechaduras, cujas chaves ficarão sob a guarda do beneficiado, unico
que fica responsavel pelas infracçõcs regulamentares que alli
se verificarem .
A.rt. 33. Os machinistas deverão apitar, annunciando a
approximação do trem das passagens de nível, mesmo de uso
particular. Serão collocadas a 500 metros de distancia, da
pa~sagem de nivel, em ambas as direcções, placas de aviso
O.'OS machinis.tas, com a indicação P. N. Apite.
_
Nas proximidades das horas marcadas para a passagem
dos trens ordinarios, de horario, é prohibi io ao proprieta.... fo
de passagem de nivel particular o utilisar-se della.
Art. :34. A estrada de ferro é obrigada a executar á sua
c·u~fa ns ohras f'Xi~irlns para a srgnrn t.rnv~ssia rle canaliza0

,
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çÕ(l8, cmcanamentos, fios, cabos, etc., já existentes, e que Plla
1Pn h a de cruzar por occasião de sua construcção.

A estrada não poderá impedir que se realizem novas con;;;f.rucções dessa cspecie, uma vez que dellas lhe não resultem
d1~spezas, e que os proprie!.arios ou contract~dores desses _ser•
viços façam, á Rua cusf.a, as obras necessarms á pro f ccçao e
(~ornpletn segurança da estrada.
.
Art. 35. Os cruzamentos das vms ferre as por conductores e canalizaç:ões de energia electrica ou fios olectricús
;.;erão executados com observancia das prescripções especiae3
estabelecidas pelo GovPrno no inh1ito de garant.ir a segurança
da estrada cabendo a esta exigir e fiscalizar o cumprimento
dn taes prescripções.
Paragrapho unico. Os propriet.arios ou concessionarioR
dessas installações electricas ficam obrigados a realizar, neR
cruzamentos já existentes, as obras e mudanças necessaria;~,
r~xigidas de conformidade com a fi mencionadas prescripções.
Art.. 36. A estrada de ferro não pó de crear embaraço ao ·
Pscoamento daR aguas, devendo para esse fim construir 3!'4
uhras nccessarias; por sua vez os donos dos terrenos contiguos nflo poderã.o embaraçar esse esr.oamento 1wm vedar que
para ronserv:1l-o se f3r,am em seus h~rrcnos as obras nece~
;-;arins.
Arf.. ~7. Sendo a linha assentada em atm·ro. nenhuma
(•xcavaçãn se vocler:'i fa7.Gr em distancia menor do que a nJI.ura deste, conf.ada esta distancia a partir do pé do talude,
hm·iwnf.almente: com tanto que a profundidaflr da ~~xcavaçi1o
;1ft<, p·n•.cda a metade daquella distancia.
Art. 38. A estrada fará dirribar todas as arvores que,
vindo a cahir, possam att.ingir o leito da linha, prejudicar a
sua conservação ou ameaçar de qualquer fórma a spgurança
do seu trafego, pagando para isso as indemnizações qur:>, forem de direito.
As excepções a esta regra serão abertas pela fiscalizacão
sob condições ~speciaes que elia prescreverá em cada caso.
Art.. 39. Qnem abrir subterraneo por baixo de uma estrada dr. ferro fie a obrigado a fazer as obras de segurança
Jlf'eessarias, e, no caso do desastre ou de estragos causados
11e!o suhterrarwo á estrada de ferro, será responsavel nfi.o
!"<í pelo pr8jnizo immediat.o, mas pelas perdas ·e danmos re-~ultantes da interrupcão do trafego. Sendo pessoa particnlm·,
presf.arú préviamente fiaTH;a a contento da estrada, com ro-·
··i 1rsn pnra o Governo.
Art. 40. Aos mesmos onus fica sujeita a estrada de ferro
que, abrindo subterraneo para qualquer fim, nrejudicar urna
via de communicação on outra obra publica ant.erinrm(lnf o
f'xistente.
.
Si o prejuizo for cansado á propriedade part.ir.ular, ter:'i
a estrada opção entre a indemnizar,ão pelo damno ea1Jsado e
a desapropriação total.
Art. 41. Nos casos de duas ou mais vias, a largura de
cada entre-via deve ~e:::- tal que fique um intervallo de Om,50,
pelo menos. enf.re as partes mais ~alientes de dons vPhiculos
qu~ se cruzem.
,
Paragrapho nnico. Esse intervallo minimo de Om.50 deYcrú igualmente existir entre as partes mais salientes dos
1·:~rro~ de passageiros C\ qualfJtH'I' conslrucção de carnnf f' I' prn\'t~nrw ou permnnent.r.
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t\.rt. 42. As estações serão providas de indispensaveis
apparclhos sanitarioR, em nnmero sufficiente, accessiveis aos
emprrgados e aos passag~iros.
_
. .
IJaYPI'á noR rt•mpar·tmwnto:;; da Pslatno. accesstvrts ao
publico, os appar!'lhn~ nrrrssarinc; para edfar. ·rtue se euspa
üos pavimentos.
Art. 43. As casas de turma terão os compartimentos . ~
depcndencias necessarios para que cada familia de proletarw
encarregado de trabalhos ela via permannnf.f~ pnssa f.er aceommodaçõcs proprias.
Art. 4·i. As casas de residencia do pessoal, inclusive
as destinadaR áH turmas de conservação, as officinas e depositas, serão providos de appHrelhamcnto f;anitario: latrinas,
fossas, etc.
Art. 1fi. Ncnhnm trceho de estrana de ferro será aberto
ao trafego publico sem que o representante do Governo o
autorize, depois de ter verificac!o qnc ellc offerece a necessa-

ria

·seguran~a.

CAPITULO IH
DO MATEniAL RODAN'rJ·:

Art. 46. A estrada de ferro será e estará sem:çre apparelhada com material de tracçl!o c de transporte em quantidade bastante para supprir as necessidadeR do trafego, devendo esse material subordinar-se a especificações approvada~
pelo Governo.
Art. 47. Todo o material rodante será construido de
modo que haja seguranca nos transportcf3 e commodidade para
ps passageiros.
Art. 48. As locomotivas e caldeiras novas que forem recebidas, deverão vir acompanhadas por um certificado dos
respectivos fabricantes, em que se declare a pressão hydraulica a que foram submettidas em experiencia e a pressão de
;regimen; c~rtificado esse que será cxhibido á fiscalização.
Art. 49. As caldeiras das locomotivas serão experimentadas, a juizo da fiscalização, com a frequencia recommendada
pelo tempo de uso e pelo estado de conservacão, por meio de
pressão hydraulica, 40 o/o maior que a pressão de regimen e
feita com o forro da caldeira levantado.
Annualmente, com o relatorio a que se refere o art. 6°,
a estrada enviará á fiscalização uma relação das caldeiras
examinadas durante o anno, indicando as pressões de regimen
e de expcriencia e os resultados desta.
§ 1.0 Os manometros das locomotivas deverão ser aferidos uma vez por anno. peio menos, usando-se para esse fim
fle manomctro-padrão. que a estrada ncvcr(t pm:;suir e conservar sempre em perfeito estado c que a fiscalização examinará
anmmlmente.
§ 2. Os manometros das loc·omotivas deverão ter marcada por um traço vermelho, a pressão de regimen, depois
da qual as valvnlas ne segurança nevem descarregar. .Será
marr.ana. tambf'm, no manomet.ro a nata de ~ma ultima afe,ricão.
0
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ArL 50. A fiscalização examinará, sempro que Julgar,
conveniente, o material fixo e rortante da estrada e fará retirar do serviço ou substituir o que não offerecer a nooessa:ria.
Regurança.
A estrada poderá, porém, recorrer para a autortdade su...
perior mediante ,juizo de arbitras technicos, ces!liando, porém,
até a deliberação definitiva, o emprego do material condcmnado pela fiscalização.
Art. 51. Cada estrada manterá em dia um livro I'egistrt5,
de locomotivas, onde se indique, para cada machina, o seu
custo, a data em que entrou em serviço, o seu percurso kilometrico, as reparações pu modificações que tiver recebido, a
renovação de suas diversas pecas e o tempo que tiver permanecido nas officinas.
Manterá igualmente um livro registro de cixo1'l de locomot.ivas e tenderes. onde se inscrevam, ao lado do numero
tle ordem de cada eixo, a sua pr·ocedencia, o temp0 de serviço
activo, os resultados das provas a que for submcttido, os accitlcntes e reparaçües por que haja passado.
Art. 52. As locomotivas a vapor terão apparenws destinados a reter fragmentos de combustível cabidos das grelhas c, quando providas de combustível vegetal, detentores
tle fagulhas perfeitamente efficientes e de typo approvado
pelo Governo.
Art. 53. Os carros de passageiros serão, pelo menos, de
duas classes, e scrãq providos do apparclhos de parada para
uso dos passageiros, em caso de perigo.
A mobilia dos carros deve offerecer o possivel conforto •1
Cada carro deve ser provido de latrina e lavatorio; deve te~
agua propria para beber. i'ornecida por torneira; deve ter
cabides ou prateleiras e ser b~m illuminado nas viagens á
noite.
Art. 51:. Cada carro de passageiros deverá conter: exteriormente a indicação da classe, numero do carro e nome da
estrada; interiormente, Am caracteres bem legíveis, a lotação e
uma instrucção resumida das principaes. regras a auc se devem sujeitar os viajantes.
Art. 55. Todos os outros vehiculos terão exteriormente
a designação da estrada. o numero de ordem c a inàicarão do
vcso proprio c da lotação·.
·
Art. 56. As locomotivas, tenderes e vehiculos de qualquer especie serão constantemente mau Lidos em bom estado ·
de eonservaçao.
Art. 57. O material de f.ransporlc Rerá mantido ern perfeito estado de asseio c dcsinfectado sempre que fôr necesN

~ario.

CAPITULO IVl

Art. !.IH. 'l""!odns os f.l'en~~ ordinarios de viujanfc:-; rl1 el'ãn
conter o numcrn suffieinnte -de carrot-~ de cada ela~sn .
•1\ ri. 59. Nos trens haverá um chefe a que nbedceerão
lodns os outros nmpregados. Haved, para cada loemuotiva
pr~lo m~nos um machinista e um foguista nu nm 111ecanie(;
e um aJudante, conforme a natureza da força motriz; devendo.
1 \
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uu1 dos Joguistas ou· a.iudantes ser habilitado a fuwi: parat·
a machiua, alimentai-a c manobrar os Jreios.
Art.. 60. A locomotiva será collocada na frente do trelll
e ua posição normal; c sü poderá ir nu retaguarda_. em pu i'J'ando os carros, nas manobra~; de esLaç.ões, em caso de soccorro, ou por motirvos igualmente imperiosos. Neste caso a velocidade será oonvenienf.enwnte diminuída e, no vehiculo da
frente do tt''Ollt Clll'fllltT:tdn, i t·:'t. lltll t>tll'a TTI'gado dus coiH[lCtenLes s1gnaes.
Paragrapho unicu. l~sta disp1,1siçãu .';o refere ao caso do
emprego de uma só locomotl va uo trem c não au de t.racção
multipla (quando legalmcn te permit tida).
Art. 01. A positão da locomotiva em marcha só podcr<í
ser invertida em casos cxccpeionacs, devidamente justi1icados
peranlc a fiscalização.
Art. (j2. Os trens scrã1J providos d·c um numero de freios
que esteja em relação coTn as declividades da estrada, com a
velocida.d.e adoptada, com o peso dCl trem e com o systema
de freios usados.
O ultimo vehiculo do Lrem st~rú sc'llllH'C pruviuo de freio.
Sendo empvegados freios nianuaes, haverá pelo menos, um
guarda-freio para cada grupo de 12 eixos carregados, ou
fracção de grupo e um gua,rda-freio para cada grupo de 2t>
eiXios "·as i os, ou fracção de grupo.
Art. 63. Nos trens de passageiros, cuja velocidade effcetiva exceder de 35 kilometros por }l.ora. de,verão ser empregados freios contínuos automaticos.
Art.. 04. Nenhum trem viajará sem levar a ferramenta o
aprestos indispensaveis em casos de accidente.
Art. 65. Entre os carros de passageiros e a locomotiva a
vapor collocar-se-ha sempre um outro vehiculo.
Art. G6. Os cal'ros componentes do t.t·ern serão todos Jol.auos de apparclhos de trac\~ãu, sUSJWll:::ão t~ rotação capazes de
supporta1t' a veloduade maxima uu trem; os du uwrcadorias que
ontrarum na ~_;ompusit;ão do trem de passageiro::;, serão normalJllentc collocados entre a locomotiva c os cano::> de viajantes.
Art. 67. Na composição ·dos trens de passageiros não serã() admittidos vagões abertos, carregados com volumes de
grandes 'massas ou grandes dimensões, que por aooidental
quóda na linha se possam tornar causa de desastre.
Art. 68. Na comp()sição dos trens mixtos os vagões
abertos, carregados com trilhos, vigas, pranchões, tóros, dorrncntos, pedra, etc., serão sep·arados dos carros de passagciroH pelo menos por duus .outros vehiculos que não estejam nas
mesmas condições.
Art. 619. Na dos trens de passageiros ou mixtos não podm·ão ser transportados animaes ferozes ou perigosos. uem
moreadorias ou rnutcria.cs que, por sua natut·cza, se Lonwm
forLo iueommodo ou perigo para ()S passageiros, sendo absollltamente prohibido o transporte nesses trens de sübstane.ias sujeitas a explosão ou facilmente inflammaveis. Os Qlte
infringirem clandestinamente esta disposição ficarão snjeitos
a multa e rcsponsaveis, além, disso, civil o criminalmente vor
todos os accidentes que dahi resultarem. (Art. 187.)
Art. 70. O movimento regular dos trens ordinarios de
IJUSsa.geiros effect.uar-se-ha· de conformidade com os horaJ'ios que, mediante proposta da estrada forem approvado.s
pelo Governo ..
Os horarios approvados será() expostos em todas as esta':õe~, em eaT·a·cf.eriCs bem legivei,s, em logar visível 8/o publico
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'' !iet·ão .publieados repetidas· vezes ~ Jot:naes de maaor oir-

pela......

nas_reliles servidas
Não poderio ser ~ sem

l.mlaçi~

~timento

·

do Gover-

uu c prévio aviaO aQ publico. .
·
·
Excep:tWU;D•88 ~ casQ!J imprevistos em que a seiJUrU;lQ&
tlo traf.elo Gigir o contrario; e en~Jio a. estrada eommunieará
'mmediaf.amente á fiscalização a àltc~ do •fwt•ario para

quo esla possa ,providenciar como for acéftldo.
Art.. 11.. Salvo o di~sto no art. 74, a eslafio Dio dará
licença de :Partida. a. trem . ou maollina, sem ter a segurança
'de que a linba a percorrer se acha dcs.impedida afJ~ o pro-

ximo eruzameuto.

Art.. 1Z. Para evitar engano, os telqrammas que forem
expedidos de uma estaçlo par& oútra oom 0 flm de determbaar

c•·~mentos QU mudanoa na car:re~ • . tna_s. ou_. para qualquer providencia que interesse a óJrculad'o. deYel'IO ser in-

Lelralmente repetidos pela estaçio reoebedbrá á est.açlo emissora.

Parasrapho uniOQ. As oo~~nicathl &elepoapllioas do
servioo da .-estrada, neste comQ em out.t'OS casos, Podem .aer

sub8Ututdas ;por outras de igual ou maior segurança, a juizo

do Governo.
Art. 73. lfas paradas de trem que tued_
. arem ._. -...
minutos. !'ri febo um enll!e sum.-ario . . . .
das prinoJJMS .~ da l®Orn(}t.iva e dos carros, t
. •
vista a ~ da ciroul;u;IQ.
Eaae . . . ..-6 ·feito obrfla&oria e raais
nte
nas ostaçGes de oriPm do trem e • mu.._. ele
Art.
O trem Dio poder6 Jtartir de Denlluma
antes da hora manada n~ horario, e sem _., ae..ta
I -

u•

1,.

ment.e lieeoelado para o percttrsQ até â ~ seiUinte.
§ · f.• ~vo ~ exeepcionaes, perfe~ justifieedoe,

ncOloitma eatae1o. Pader6 ~ir wp ~ tre8t na ~
direeGio e na_ meema ;.tln
a do primeirO, ._..lido Dlo hou-

ver Noe~Jido communi
o da óbegada deite R& -prosima estaçlo ou pOSto telesrap
.
··
·
§ 2.• A eaepoiQ admiUida neete arttgu só se applicará
nos segulntee 8111."-:
t•, auan«o oeoorrer interruDOio no funcoionamento do
l.l'legra.,no o doe apparelbos de blQQueio:
a} si o ae&uado trem f6r um trem de BOCCOrro;
&) em 88 lratando de automo'lel que 88 dirija ao mc.t
do accidertte, eoaduzindo socoorros, membros da admialltraçlo da estraéta ou da fiSCBiizaoio;
c) si o seaundo trem for um trem de borario, J6 decorrido o tempo Mcessario para que o primeiro trem, em maroba normal, aWDJa a estaoão aeguinte.
2-, quanclo a distaaoia a percorrer aW á eetrUinte nstaçlo exigir mais de 30 miimtos a um trem de .carps em maroba normal,. apenas nas hypotbeaes a e & do t• cuo.
I 3.• l!lm qualquer outro easo, sem a ~,da
ciJepda do primeiro trem na outra t!18taollo, o ~ trem
nlo poderf. ser despacbado com intervallõ interior a 30 minutoS.
Art. 75. Ao dar licença. a um trem para ~ir ap6e o.
tro aue • • IIID tenha attiD&hfo o }!JOite ~ o . . . .
t.e da eetatl• flldlepr6 ao ciMie do ·trem e ao Mleldn:ffíll um
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bilhete de precauçã.o, no qual avi1;arii qne out.ro f.rem Corre
na frente ..
Art. 76. O pessoal da estrada deverá fazer parar um
segundo trem desi:le que elle appa.reça com fntervallo menor
de vinte e cinco minutos em relação ao priinniro o em tal
momento que este não tenha podtdo ~ttingir a e~t.aç.ão ou
posfo immediatamente seguinte.
Art. 77. O agente da estaçã.o nflo doi:x:ar(t partJr trom
mixto ou de carga~:)- a que outro de passageiros houver de
seguir, toda vez que aquelle não tiver tempo sufficiente
para chegar á estação immediata sem retardar a par.tida
deste.
Art.. 78. A expedição e marcha dos trens especiaes on
extraordinarios effectuar-se-hão de modo que não seja perturbado o andamento do serviço ovdinario do transporte de
Yiajantes.
Nenhum trem especial ou e:x:traordinario será expedido
sem que se tenha dado aviso a todas as estações do seu trajccto, cada uma das quaes devCI·á accusar immediatnmente
o recebimento deste.
Art. 79. A-s machinas isoladas c os carros automoveis;
quando em circulação na linha, ficam sujeitos ás mesmas regras prescriptas nos arts. 74 a 78.
Art. 80. Os trens ordinarios de passageiros, ainda quando atrazados, terão preferencia sobre quaesquer outros.
Art. 81. Immediatamente antes de pôr a machina em
movimento, dará o machinista o signal de partida para aviso
dos pa:;sageiros, o qual será precedido por outro dado pelo
·
chefe do trem.
iSignwes phonicos serão igualmente dados pelo maohinista.
para aviso dos passageiros, dos transeuntes ou do p~ssoal
da estrada, nas proximidades das estações, das passagens de
nivel e das bifurcações; na entrada e sabida dos tunneis, dos
cortes profundos e extensos e todas as vezes que houver na
linha pessoas ou animaes.
Taes signaes só podem ser usados nos casos acima indicados ou em outros igualmente juGI ificaveis.
Art. 82. A velocidade do trem em marcha será regrada
convenientemente nas proximidades das passagens de nivel,
das chaves de mudança de linha, das estações e pontes de
parada, das pontes c viaductos de grande vão, etc.
A' chegada nas estações deve-se diminuir convenientemente a velocidade, de modo a evitar o recurso a uma acção
immoderada dos freios ou ao recúo.
Art. 83. Nos trechos onde os trilhos forem assentados
ao longo de uma rua, em leito franco ao transito publico,
a velocidade não poderá exceder a 10 kilometros por hora,
(salvo casos cspeciaes, a juizo da fiscalização) c será obrigatorio o 11so continuo de signacs phonicos.
Art. ~H . Em hypothese alguma a velocidade dos trens
P machinas poderá exceder á maxima que será fixada para
(~ada. Ll'eelw da. estrada, tendo--se em eonsiueraçãn as eondit;0es teehniea~ da linha c do malerial rodante.
Art. 85. A extensão c causa dos atrazos verificados nos
horarios dos trens de passageiros e mixf.os, serão levados ao
conhecimento do publico em avisos affixados nas estações.
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Art. 86. A estrada de ferro terá um regulamento de signaes approvado pelo Governo.
Além do telegrapho electrico (3) e dos signaes usados
nos trens, serão empregados os signaes fixos e moveis que
forem necessarios á segurança da circulação.
Art. 87. O Governo terá sempre o direito de exigir precauções geraes re.clamadas pelo systema de tracção adaptado
e precauções especiaes para as fortes rampas e para qualquer
trecho de estrada que offereça perigo especial.
Art. 88. A circulação dos trens será oonvenientemente
precedida do serviço de ronda da via permanente. Os rondantes deverão estar providos dos apparelhos de signal necessarios para intervirem na marcha dos trens.
Art. 89. O ultimo carro do trem será provido de um signal conveniente, que permitta ao machinista distinguil-o
facilmente dos outros vehiculos durante a marcha.
Art. 90. Os carros de passageiros serão convenientemente illuminados á noite c, durante o dia, na passagem doR
tunneis.
As extremidades anterior e posterior dos trens serão á
noite providas do signaes luminosos; a locomotiva ou carro
motor que encabeçar o trem será provido de pharol para Hluminar a via.
Os signaes luminosos deverão ser fac.ilmcnte diRtingui''eis de qualquer luz ordinaria.
.
Art. 91. O comboio, quando separado da locomotiva.
deverá ficar convenientemente travado pelos freios.
Art. 92. Quando um trem parar accidentalmentn na
f;•strada, serão collor.ados signaes á. distancia conveniente.
para protegei-o.
Logo que tenha desnpparBCido a causa da parada do
trem, serão retirado-s os signaes de protecção, doixanrto-se,
porém, no lagar do signal da rectaguarda, um detonador fixado
sobre o trilho ou outro signal conveniente, para aviso ao machinist..a de um s-egundo trem, que, porventura, t.enha seguido
o primeiro, nas condicões do disposto no art. 7 4, dando-lhe
a conhecer a paradn imprevista do primeiro, para. que elle
reduza a. marcha o lvme as necessariaa precaucõe~.
· Quando forem eff-ectuados mt estrada trabalhos de repa.rnção, deverão estes ser protegidos por signaes de fParada ou
do diminuição de VelociGade.
Art. 93. Os trens de materiaes, ou de lastro e quaesquer
vehicnlos que por motivo de servico, tenham que percorrer
a estrada, ou parar na linha, deverão regular sua marcha e
paradas de modo a deixar livre a passagem para qualquell'
1rem de horario conhecido, sem causar-lhe atrazo.
Ar·t.. 94. Nas c.slações que não forem protegidas com
Gignacs de distancia, a linha pela qual lenha que entrar um
f.rem, esperado, deverá ficar livre 10 minut.os antes da hora
marcada para a chegada desse trem, sendo prohibida qualquer
manobr·a, que possa interferir com a linha mencionada.
tArt. 95. A não ser o machinista, o foguista, o pessoal
dirigente da estrada e o 'Cngenheiro-fiscal, ninguem mais
(3)

V~r

art. 72, paragrapbo unico.
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podet·;i snbir á locomotiva ou ao tender, .sem licenca escripl:l
da autoridnde competente ..
Al'l.. 9ü. Si um trem houver prdirlo machina de soccorro
e, anles da ch-egada desla forem removidas as causas que o
flzeram parar·, o mesmo lrem não poderú mover-se, quer
para dianbe quer para traz, sinão knlanwntc o precedido
por um cmrcio de alarma, que dcver:'t mareltat· a distancia
convenienlo com toda a pn~cauçilo e Ctl!ll os nucessarios SJgnacs; salvo o caso de serem adtlpt.udus apparelhos modernos
que, ,a juizo dtl Governo, garantam a plt~na segurança da marcha, InlpossiiJilitando as cullisõcs.
Arl. g 7. !Jara subslit u ir urna locomotiva avariada em
scrvi<:0 de pas:.;agciros, serú utilizada a locomotiva de qualCJIIer trern de llteTcadori;t:-;, ou do st~rvit·o, dt~sde quu pussa
chegar ao local, em que cs! i ver parado o l t·rm de passageiros
em mctlt'J' teitlLJO do que a que fosse fornecida IPClu deposito
mais proximo.
Nos cleposito3 qno servem ús linli;J~\ de trafego intenso,
a estJada é obrigada a m:llller lucornolivw:; de reserva e o
pt:ssoal neccssario para os casos de succurro e substituicões
accidel!tacs ..

CAPITULO V
DO TRAFEGO, DAS TAniF,\S E TAX..J\.S

. Al'f. 98. Os preços de transportes serão fixados em: tardas i.tpprovada.s pelo Governo.
§ 1. Essas tarifas, acompanllaclas do regulamento de
transportes c da classi: icw:iiu de nlc:·c:'dor'ias. st~t'i1u, dcvidamcnle impressas, cxposl as á cnnsulLa do vuLlico em todas as
0

esl:tt;t'ít'S.
§ 2.0 Qualquer alferaçf'.t inírnduzida em tarifas vigentes,
só podct',Í. <.:nlrnr em Yigor depois de rx;'ní :~.dn o ;n'azo de annuncio fi:mdo relo Govcrnu e nunLa inlt:riut· ;~ 13 di..s contados

da publi(:ação.
tht. no. Pelos prrcos c sob ns c\lnflir;õcs fixadas nas tarifas f:' nos regulanwntos de tr<m':p,Jr! ~~~, approvados pe!o
Governo, a estrada é obrigada a lrar~:worlar com cuiuado,
exactidão c vrcstcza, o~ viuja!lLcs e :;u~':' llD.;~:lé!:ens, as mercadorias, ns eneomnwnclas, o:-3 auim~w~; e \:.tlures que 11ara
esse fl r11 lhe fnrPm eidrcr~tH'S .
.\ recusa de despadws c C'XIJI•rlir::ín FÔ é p~rmiUida nog
caso~ previstos nos regulamentos e cun! n~cfn(.:;.
~ 1. 0 O Gov-erno Federal rcsf'rvn-:;c n direito de, qnando
jnlg~r- necessario, regular _, som
prdcrcncias arbitrarhs
quanto aos cxpeditoiTS -- o dt···'JPCitll <~ I ratt-;porles JcrToviarios de GiJ!lCTus quo p,.~ dl':.!iill~lll. l!ir't't'ln ()U indirrctan~t'lll~, ú expor! a cão rara fora do Brnil, tendo em Yista a3
ncccs~id:.!des iutemas do rniz c o c~;f:vJo de lJalança intcrnacionnl.

g '2. 0 .t\g rslradas de ff'TTO fir:1m n!wi~.;~~rbs á nhscrv:mch
das l't·:! ras fi'T"<1f':' rprc o Gnn~rno Ft•tlt'l·;d I'XJH~t! ir para assegurar .- ..s ctl:dad•l:3 I'''JI!~einc·5 de rprc s1~ d··vc encar o traas'POrtc· elo repl'oductm·cs, de ambos os scxvs, <le anirnaes domcslicos sclcccioaados.

ioo. E' prohibido á estrada de forro fazer ajus~e
para assumir compromisso de transporte em prazo
certo de determinada. quantidade de mercadoria com preterição
de outros transportes que esteja igualmente obrigada a effectuar.
Os preços e demais condições de transporte serão uniformes para todos os expcdit.ores.
Art.. i 01 • .:'• estrada de ferro (com -excr.pcão das arrendadas, de propriedade do Estado) póde fazer transportes por
precos inferiores aos da tarifa approvada., mas de modo geral
e sem excepcão. Neste caso dará immediato conhecimento
ao Governo, sob pena. de poder este tornar extensiva tal redu-cção a todos os transportes pertencentes á mesma classe de
tarifa.
Art. 102. As tarifa-s serão revistas periodicamente, de
commum accôrdo entre a estrada -e o Governo.
Arf. 103. Para o calculo dos transportes a unidade de
distancia será o kilometro, contando-se ~oda a Jracr::1o como
um kilometro •
.:--Jo calculo dvs fretes t:I~ cncommendas. bac-at:ens e mercad'Jria~ a unidade de peso será o kilogrammo on um seu multlplo. confórme fôr fixado nas tarifas approvadas pelo Governo.
.
Art. 104. tA venda de bilhetes e o despacho de bagagens
e enc,1mmendaa serão iniciados 1pelo menos meia hora autes
da partida do trem.
.
Art. 105. A estrada é obrigada a offerecer em cada trem
~ numero de lagares corresponuenle aos bilhetes vendiuos •.
Pl:lragrapho unico. E' facullado á estrada numerar, de
mod0 ,Permanente, os assentos e leitos deslinndos aos viajante.:; e, na estação de ligação de cada cal'ro, designar nos bilhetecl de passagem correspondentes, o numero do lagar que
toca a cada um. Esses lagares poderão ser reservados desda
a vespera até meia hora antes da partida do trem, mcdiu.ute
.o pagamento de uma taxa especial, legalment-e fixada •
.Ai·t. 106. As 'Pessôas affecladas de moleslias contagiosas, ou rm cst:Jdn de enlel'Il1i1littlu ral que pu:-i:)dttJ lJH~oi!lHlO
d[lr o~; demais viajantes, só poderão ser transportadas -em
c.arro':l ou comparlimentos separados.
Art. 107. O viajante poderá conduzir comsigo um pe(JUL'llO volume, contemtu objeclos de USl' inúispensave1s durante a viagem, sob a co11dição do não col!ocal-o em Io.gJ.r
disponiv'Cl para outros pa.ssagciros nem em 'POnto onde embarace o transito dentro do vchiculo.
Paragrapho Ullico. Us pequenos volumes de bagagem
que o passageiro tenha o direito de levar gratuitamente comsi:;;o, sq;undo o regulamento da estrada, mas que possam enrc.,mnwdar aos outros viajantes ou atravancar o carro, serão
obrigatoriamente despacltaclos a titulo gratuito c cunduzic.Ios,
no compartimento rcaervado ás bagagens do trem.
A.rf. 108. Si o passageiro, ao despachar a bagagem, declarar que ella contem objcct.os de valor, a admini~lracão
ti'rá o direito de verificai-o. Feita a ronstal.ação, laes objecfos ~crão taxados de accôrdo com a tarifa.
Art. 109. A perda ou avaria das bagagens não despachadas, que acompanham os passageiros e ficam sob a sua
.Art.
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guardn, não dará logar a indemnizacão, salvo si se. provar
t'ulpa ou dolo por parte dos ageutes ou empregados da estrada; respeitado, em todo caso, o disposto na lei que regula
a rc~éponsabilidade civil das vias ferreas ( 4).
Art. 110. O recebimento e a entrega de bagagens, encommendas, animaes ou mercadoria::;, serão feitos em cada
estação de conformidade com o horario que for approvad.o
pelo Governo para regular esse servico na estrada respectiva.
Esse horario deverá estar exposto ao publico nas cs-

tacões.

Art. HL A nota dP- expedição determinará com precisão
n natureza, rriJantida<.le e destino do objecto do despacho e
será assignada e datada pelo expeditor e pelo funccionario da
bstrada que fizer o despacho. Uma via dessa nota, pelo m•3nt~s, será entregue ao cx.Pcllitor para "cr remottida ao deglinatario que, medmnte essn documcnw, receberá a. mercadoria transportada.
Cada nota do cxpcdicão comprchfmderá sómento volu·mes procedentes do um sô expcditor c P-nderecados a um só
{~ousignatario.

Art. 112.

Todos os despachos de mercadorias deverão

ser l'ügjslradog nas estações de procedencia o destino. A estrada deverá conservar, dnrànte o prnzo minimo de 14 mezes,
r:lenicntos para qualq~er informacão que tenha quo prestar
::obre as expEdições.
Os animaes despachados como carga ficam igualmnnt.e
:-ujeito3 a esse registro.
Art. 113. Os . ob.i ec tos despacha dos deverão ser expedidos, tanto quanto possivel, pela ot·dem das datas dos resptJdivor- despachos, isto é, sem prefcrcncias arbitrarias.
Art. 1 :li!. O regulamento de transporto da estrada e&tabclecerá pr·azos maximos para a entrega das mercad11rias
nas tslações de à.'~stinu. Será presumida a perda si a estrad~
não tJ<l apresentar trinta. dia.s depois de exgotado o prazo rle
entrega cnrrespundcntc.
Art. 115. As indemnizacõe~ devidas pela estrada em caso
do JlCI'da ou avaria de ohjecto~ que lhe são confiados para
l.ramportar ct.n1stam lia loi que regula a responsabilidade civil c:as estradas de ferro (5).
Art. 116. Quando as indemnizar.;õcs a que se refere o
artigo anterior forem devidas por c~tradas de ferro dir~cta
mente admini~tradas pela União, poderá a importancia delIas ber satisfeita directamontc com o proclucto das renda" da
eslrnda, mcdinnte autorização especial do ministro da V1acão
e Obras Publicas.
Art. 117. Na estação de de~tino poder-se-hão rectifiear
os Ptros de peso e de frete porvcntm·a cornmcttidos na estatão dr despudw. Neste caso, quaüdo a pesagem ou contagem
fr.rem feitas a pedido do destinntarin, as dcspezas correspcndentt:s a taeg operaç.ões correrão por conta deste uma vez que
M arm·e igual on maior quantidadr• do que a consignada no
conhecimenfl).

Decreto n. 2.681, de 7 do dezembro de 1912.
(5) Decreto u. 2.681. de 7 de dezembrp de 1912.

(4)
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Art. f 18. As duvidas sob1·e pes() o frete, insufficie!ICia
de f:mbalagem, estado da mercadoria, serã.o submeltida::J á
fiscnlizar;ão. Na ausencia desta e em casos de urgencia, poderãr, ser rf\solvidas por arbitramcntn amigavcl, institutóo
pelas parteg contendoras.
J>aragrapho unico. Em qualquer c1so se terá em con~i
ficração a diminuição ~sponlanea de p(~so, conforme a natureza da mercadoria e o gráo de fr:1gilidade do objecto tr:m3por~ado em relação aos abalos naturaes elo meio de transporte.
Art. 119. A estrada tem o dir·eHo de objectar contrtl o
recebimento de volume mal acondü:ionado para o transporte.
Si. r.orém, o remettente in~istir no do1;pacho, a. estrada é ubrigada a fazP-r o transporte, consignanrto o facto na nota da f!Xpedição e ficando isenta de responsabilidade pelaE> tn:~rias
r~ul1antes de acondicionamento Imperfeito.
Paragrapho unico. Si, de máo acondicionamento das
mercadorias offerccida~ a despacho, puder resultar damno~
para outras mercadorias ou para o material da estrada,
c.Juranto a estadia om arrnazem ou durante o transporte. a
c.9trada se poderá recusar a rcccbee as referidas mercado:-la~.
Art. 120. As verifi,·ncões qu•?. os destinatarios tiverem
do fazer, na estação do destino, sobre as mercadorias qug
apresentem signaes externos de falta .:m avaria, deverão ~er
reifag em presença do agentí' da estnçãn o de mais duas testemunhas.
Art. 121. A entrega das cargas, asgirn como das b~ga
gens e encommendas, far-se-ha mediante restituição do Ct>nhecimento, o f!ll::tl !'erá archivodo na estação que fizer a
~ntrega.

Art. 122. Em falta cto conhecimento, a carga poderã sef'
entrPgue mediant~ recibn assignado pelo consignatario ou por
pessoa legalmente nutori1.ada.
Esses recibos, para os fins do art. 121, subst.ituir1o os
oonhecimentos, os quae~ ficarã.o por Piles annullados .
.Art. t23. A respon.t;:abilidadc rfa '!strada pelo~ objoctos
que lhe forem confiado~ para transpor! ar, começará logo a;JóS
o ~:en rer.ebimcnto e cessará com a \ml.rega cffer.tiva ao destinalario ou á pessoa por elle legalmente autorizada.
Art. 124. E' obrigatoria por parte do remettente a declaracão da natureza e valor das mercadorias que forem entrt'f:ueg em cnvolucros fechados.
Si a estrada presumir fraude, poderá. abrir o envohtcro
para fazer a verificação, ficando obrigada a reconstittlil-o
perfeitamenta, uma vez con~tatada a verdade da declaração.
Essa verificação será feita em presença de representan ·o
auttwizado do expf'ditor ou do dcsti11atario, conforme o CiJ'·I,,
c de dua~ testemunhas. correndo ú revelia daltnellr si 1nio
r.: r mpa!'ccer dentro do prazo raznavel, qu~ lhe for fix:o1.dn.
Art. 125. Verificada a falsidade dn declaração para obter frete inferior ao estipulado nas tarifa':!, fica o expcditoi"
obri~ado a pagar á estrada uma irnportancia correspon.-f~rltc
ao dobro da diffcrença de fretes, com nm minimo de 50$000.
Si se tratar de inflammaveis ou explosivns, cuja nntur('za haja sido dissimulada ou negada na deelaração, fie~• o
exr1editor sujeito a· uma segunda multa de 100$ a 2:000$,
oonforme a gravidade do caso.
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Art. i26. Em caso de accidente occasinnado .por. mat~..
rias inflammaveis ou explosivos. cnja natureza haJa. s1d,0 negada ou dissimulada, fica o expedilnr sujeito a indemt:tz::tr a
estrada dr, t.oc1o!3 os prejuízos que a esta causar o acc1d{mte;
sem P-mbartw dr1 l'N;pPnsabilidade criminal.
Art. 127. As estradas de ferro manterão, em suas estações, livros espe~iaes em qt~e ~e registrem, na. ordem chronologica, os pedidos de vagnes feitos por partiCulares, para
transporte, de ~mas mercadorias.
.
Art. 12R. Estt?s pedidos deverão ser feitos, p~r escr1pto,
ao agente da estação, á medida que as mcrcador2as corrE:_sponrlentes l.iverl:'m de ser entrc;:rucs á esl.rada c nao dcv~rn.~,,
em mérlia. exceder ao ncccssario para o transporte dmrw
das mercadorias entrcJ:('ues nn cspac:o de nm dia.
Art. J2Ç). A carga do vagão não pó de exceder á indicada
para a sua lntaçãn.
.
Paragrapho uni co. Qn:mrio n carregamento for feito pelo
(!}_periitnr, a estrada cobrará o dobro dn frete sobre o P;X~esso
\'erificado além da lo! ar,ão, sem nrr.ju izo da responsabilidade
do expedilor pelo~ ànmnos cnnsarios ao rnafArial.
Art. 130. Qnanào um volnme a despachar contiver mercadorias de diver~as cla"~cs de tarifa. anplicar-se-ha uniformemente a base t.ari faria corrcsnondPillc rí. taxa mais ele\·ada dentre a~ consirlcradas.
·
Art. 131. O prazo para robranç::t ele arma1.cmngem na
ef:tacão de destino será contarlo a partir d1~ 12 horas. no minimo, da rerncssa do ayiso de ehcr,.arla ao dest.inatario. ·
Paragrapho 1m i co. T'ral andn-sr~ de pessoas desconhecidas
do a~cnfo c do pessoal da cslrada. fitl r·nja rcsidrnnia se.i~
r:or ellcs ig-norarla 011 esteja a mnis de dons Jdlnmetros da
estação, o~ axi.:::o~ dtwcrão ser enf.regnrs ao rorreio, em cn\"eloppes ferhadm:, ele qnc se eohr:ll'ú r~'cillo. Nnsl c raso, o
J•razo da cstarlia livro romrrar:'t a rorrf'T' rln. rhta c hora d:1
remessa do aviso, e terminará 48 horas flopnis.
Art. 132. No caso de omhar~o .inrliciario de mercadorias recebi nas para tr~n~nnl'far, a csl r-ada as conservará em
deposito eohramlo as taxas Jegaes de armazenagem.
. Art. 133. No fim dr. ca~h via_grm fnr:'i a estr2;da inspe
ccwnar_ os carros de pn.ssau-cirns e rerolhor a clenosllo os ob-·
jcctos que porventura hajam sid·J nellr-s f\~fJlH'cirlos.
Taes ohjeet.os. a~~im como os qur forem drdxados nas
estaç.õ~s. nno sendo rrclnmatlos no pr~zo de dez dia~.
serã'l
remei f.idos á arlmini~trnçfio rr.nfral da estrada. acomnanha·
dos das n~ee~~aria~ informa,.õrg r. ('c;r·larccirrwnfos: I orar e
dia do arhado, nat.urcza c rarndcrisUcos do objccto. Serão
ohi registrados em livro e~pr.eial.
·
·
Art.. 1:J.L Do deposito ele t.aC's ohjecf ns rlnr-se-ha conhecimento ao publico por meio de ·avisos affixndos nas esta-

ções.

no fr('c:; em frl:'s mezes. ~e f'llhlienrá fl('los .iornaes de
":Jnior cil'cnlnç-ão a lista dos ol•jcctos ('Xistcntos no depoSito.
Os qne nfio forem renlamnrlns rlrnh'o rln, noventa dias da
dnfn da Pnfrncln r-m rJppoc;Ho sorfí.n venrliclnc:; rm hasla nut•lirn. nnnnnr,inrln r.om 15 rlins dn nnt('f'('rif"nr.ia. e no nrodu-cfo liqnirlo da vrnrln srrá dado o rl('stinn determinado em lei,
df'pois rf(' (J('sconf a do. para a estrada, o que lhe for devido a
titulo de armazenagem.
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Art. i35. Salvo n disposto no artigo seguinte, as }?agagcns -o mereadorias niio ret.irn.das das c.>stações destinal.arta$·
c as quc.>., não dcspn.chadas, for·em oncontr-adas nas estnçõM,
ficarão em deposito, sujcilas ao pa)!nmento de armazenagem,
do eonformirlade com· o rcf!nln mcnlo dos transpor· Ios.
Si não forem retiradas do dcposifo no prazo do noventa
dias, a cont.ar da data em QliO l.ivercm incorrido em armagenagcm, snrão \'cndir!as em lcilfto pnblieo, quo será nnnunciado com quinze dias rlc anleccdcncia.
Do prodncto Jiq11 ido da vrmrln dcd11zir-se-ba o quo for,
por qnalqmw tit.n1o, rlcvirlo á rstrad:t, e ao restante será dado
o desl i no delerminarlo em lei.
Art. i36. Das disposições do ar!igo antecedente, cxeeptuam-se:
a) os ohJeet.os qne, por sna nahm~za, forem sn.ieitos a
prompta deteriora~ãn, oc; qn:ws p0rler~o ser vendidos e~
o(ficio, ~em nmis fnrmalidndes, no fim do oito dins, ou antes

for indispengnvcl.
D~>dnzido do prorlnr.f.o lirrniflo lia Ycndn o qtlC for devidl)
t\ esf.rn.da, o excedente ficará á disposição de quem de di-

SI

reito:

b) M matr1•ios nocivM on pcri~nsnc;, as qnaes serlio inutilizadas quando nfio puderem Rcr de promJlto vendidas.
Art. i :n. O Govnrno nrnmovrr·:\ a r,,.,mhinarãn dos t.rcns
do passn!Wiro entre flivcr~~s f'~lrndns li~rlns rnl.rc si. Msim
t'Omo o csfallclc(\imnnfo fln l.rafc~o c (f(' nerenrso mut.uos en•
tre ·cllns. mmmfo ns cnndi(.'ÕI's o permitiam.
Qnnnrln mnn rlcscns ec;f rnrln::~ fnr fNinral. niio chcr,and')
ellas n. nr-dirdo pnrn o l''<lnlwlnriml'nfo rh f:rnf'r~o f'll do JlCl'cnrso mnlno, n In!'ipl'r!orirt Fi>rlnrnl dns Rstrnrlns fixar:\ u•n
prnzo i!rnfro no onnl F<C rlnvn rirrnnr n ncrtmlo. Eo:gof.aflo
cgse prnzo n ingT•~'cl o!'in nroprll':'i nn f:!'lycrno nm r.onvcnitl
provisorio fT11C C'<fú nn!ll'rá mandar fl!'il' CI'O CXCCllÇÍtO sob
ftt>nn rlc mnHn, C'On"! il nimln-"f' an mc"mo tempo un't tribunal
nrbif.rnl. em one se f<H:nm rl'prf'RI'nfal' o Governo e as estradas infcrcs~mlas. rnrn rnrmlnr rlefinHivnmcntp o nv~o.
ArL 13R. Os Pl'."~n~niro" f!ne f.flmnrem hilhefes nnra viajarem rlireofnmrnle. por meio rlf' r.nn1hinn,.no rlc !.rem. entto
e~fa,..iíes per f f"ll!'enf pc; n rln n R Jinhn q li !!'nrlns ~"nl.re si, t.oem
direil.n a S<'r f J•nn~TJOrt:vlos ao scn de3!ino no caso de falha •
rem M romhin<lC'Ões.
A fisr,ali:r.:tf'ÍÍO TP!.'111ar:'í, rnr~. ('!lfln Cl)mhiml!'ão, o teinfll)·
dP espPra rlo fmm r.f.r:mtrh a rormn,.!'ío rlo trrm-hiR e os
onns da estrada eni nf.rn<oo qunnrlo se !.rn!nr de emprczas di-

versa.c;.

Art.. 13!l.

~

cnnvnninR r'le f.rnff>!!o r>

rl~

pere11rso mutuo

serlo prêviamente snbmcltidos :'i approvação do Governo.
CAPITULO VI
DA POLICIA DAS ESTnADAS

Arl. HO. A poli~h r'l!l rsf.rnrh nhrnn~ forlns ns depmtlóneias que se relacionem com o trafego a que ella se des-

tina.

·

ACTOB DO P<>DER E'XECUTIVO

Art. 1 U . A estrada e suas dependencias que estio subordinadas ao policiamento especial, nos termos do art. f 40,
u5.o são suje i tas á policia ordinaria.
Art. 142. As pessoas, animaes e vehiculos, emquanto permanecerem na faixa occupada pela est!a.da e pelas 4epen...
dencias de que trata o art.. 140 ficam .sujett.os ás prescr1pções
policiaM deste regulamento ~ :.\~ c.onstgnadas nos regulamentos Pspeciaes da est.rada.
Art. 143. Na imminencia de uma infracção por pessoa
estranha á estrada, c,om o fim de evitai-a os funccionarios
desta deverão chamar a attenç.ão dessa pessoa com palavras
cortezes.
Em regra geral, e presumica a ignorancia da p1escripção
vor parte do infractor, só depois do primeiro aviso não attendido deverá ser clle punido.
Art. 144. O art. 142 será affixado, para conhecimento
do publico, nas plataformas de embarqtH~ ~ dr.sembarque e
nas salas de espera das estaçõeR.
Art. f45. Em todas as estações haverá. pelo menos um
exemplar deste regulamento e outro do regulamento da estrada, cujo exame será permittido ao publico. O mesmo se dará
t:>m todos os tJ·ens de passageiros ou mixtos.
Art. 146. Desde o pôr do sol até a chegada ou passagem
do ultimo trem, haverá nas estações luzes exteriores, quer
da parto dos trilhos quer da parll:' da entrada do publico.
Art. 147. Os guardas encarregados do policiamento da
via permanente, estaç.ões o dependencias, assim oomo os
funccionarios do trafego incumbidos de tratar directamenta
c.om o publico, wmrão uniformes carncteristicos.
Art. 148. A estrada tem o direito de reter os quadrupedes que permanecerem no seu recinto até que lhe sejar
pagas a multa de dez mil réis por cabeça e mais dm:pezas. ·
Poderá tambem vendf'l-os ~m leilfío para cobrar-se da
multa e dnsp,~za~. Ri estas nü.o forPm pagns no prazo de dez
dias. a contar da captura.
Art. 149. E' vedado, ~';Ob pena de nwlta de dez mil r~is a
do dobro nas reincidencias, o ingresso de pessoas estranhas
.a.o serviço e á fiscalização da estrada nos recintos que não
forem destinados aos paRsageiros e ao publico. Do numero de
taes pp,ssoas estão exeluidas as autoridades publicas, em relação ds quaP..s a estrada e suas dependenrins são cor...sideradas
no mssmo pé em que os domicilios de particulares.
E' igualmente prohibido, sob pena de multa, como acima..
p~ar na part.e do leito da estrada. cruzado por passagem de

nvel.

Art. f 50. A penalidade a que se rPfere o art. 149 só
eerá applicada. depois de uma primeira advertencia ~ortez não
attendida, podendo então o infractor ser preso pelos guarda.~
da e~t.rada. A prisã.o poderá tamhem ~er effectuada nos casos
d~s mfracções prevxstas nos art.s. 33, in fine, 156 e 164, combmados com o 151. Effectuada eRta, será o preso conduzido
á ostacão mais l)roxima pelos guardas da esf.rada ou pelo chefe
rlo trem a que tenha sido confiado.
O agente da estação, ouvindo, em presi'nça de dous empregado~, a parte verba~ da pessoa que conduzir o infractor,
a reduzirá a termo, ass1gnado por elle e pelos referidos empregados.
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Art. i51. O infraetor, preso nos termos do artigo anteoodente será posto em liberdade depois de .pagar ao agente
da <'Btac!io a multa f~m que houver ineorrido.
No caso de recusa de pagamento, será o preso remettido
á autoridade policial mais proxima, á qual será igualmente
enlregue o termo a que se refere o artigo precedente.
Art. 152. A pessoa .que embaraçar o funccionamento ~a
estrada ou de qualquer dos seus apparelhos, c a que os dammficar ou destruir, pagarti. uma indemnizacão no valor do dobro do damno causado, sem embar~o <ias responsabilidade~
eriminaes provistas em lei.
Art. 153. Nos terrenos contíguos á estrada, ninguem
poderá plantar arvores que pelo seu grande crescimento possam vir, cahindo sobre a linha, prejudicar a sua c.onservaçlo
ou ameaçar a segurança do trafego.
Art. 154. A menos de 50 metrOfl de distancia. de cadll
trilho exterior de estrada de ferro nervida por locomotivas
n vapor nin81,1em poderá depositar materiaes de facil combustão nem construir casas cobertas de sapé, folhas da palmeira, casca de pau. etc. A~ casas que já existirem, asilim cobertas, serão reformadas ou removidas pela estrada ou por
conta desta.
Os explosivos não poderfio ser depositados a menos de 300
metros da linha de qualquer estrada de ferro.
Paragrapho uni co. Os infractores não terão direito a re-.
clo.mação alguma em ooso de incendio ou explosão produzido&
por fagulhas da locomotiva, e serão re~ponsaveis, civil e criminalment~. .pelo damno causado por taes incendios ou explosões.
Art. 155. Exreptuam-se da regra precedente o.q depositas provisorios de productos agrieolas, no tempo da colheita.
Ainda nos.tc caso, porém, incumbe aos donos se acautelarem cot?-tra o incendio casual, produzido pelas fagulha!; da
locomotiva, não podendo, por moLivo de tars incendioR, ter
direito a indemnização alguma.
Todavia, a estrada de ferro Rerá obrigada á indemnizacão, si ficar PI:ovado. que o ~ncendio foi produzido por braza.s
ou por estopa mcendmda, atiradas pelo pessoal da locomotiva
ou que esta não tinha o necessario apparelho fnvill ivoro dé
typo npprovndo pela fiscaliza.çio e em bom (l.,..'ltlldo de funecio-·
nnn1ento (art. 52).
Art. 156. E' ~rohibido:
18 , fazer exoavações em lagares de onde as chuvas possam
lAvar as terras eXJcavadas para as valias e vallet.as da estrada
de ferro;
2•, atulhar taes valias c valletas por qualquer modo·
. 3•, desviar aguas pluviaes ou quaesquer outras parn o
\ett.o da estrada;
.
4", deJ?mlit.ar no leito da estrada ou ao lado de&to, mat&rmes e obJectos que possam embaracar ou rolando pertur-bar a livre circulação dos trens;
'
'
5", deixar animaes mortos á flor da terra a menos dA 200
•nr.tros de distancta do eixo da via ferrea.
Pena em qualquer destes casos: multa de cinooAnta a:
quinhentos mil réis a juizo da fisealh:acão e obrigação de
reparar os damnQ causado.

4\CTOs DO PODEI\ EXECUTtVO

Art. 15'7. E' tamhem prahibido a qualquPr pessoa, e se
re'putará crime, ainda que do damno causado não resulte

desastre:
. to. introduzir ou deixar que se introduzam animaes e
vchtculos no recinto da estrada;
~o. dcstrmr ou estragar, no todo ou em parte. qnalcnwr

obra pertencente á estrada c suas depcndcncias; leito da linha, obras de arte, edificio~. cerras, r)Qsfes, signacs, grammados dos taludes, locomotiva~. carros, etc. :
Pena: ,'\lnlf a de cem mil réis a cinrn cnnfo~ de róis, ROni
prejuizo de outras penalidarl~s prevhfas em lei.
.:\ rt. 1 :>R. O mrcamco. fngmsta on n.inrrnnro qne, estando
t~m excrriet·l rlo srn enr·go, nei:xar. flOI' nr!~lis-('neia on de pronositn. rfp srrvir no tr0m para que hnnvf•r· c;jrJo csea1ado por
qnmn dr, rtlrciW, rfe mndo nue a vin~0m não possa. por sna
t~tdnn. enntf't.·ar na l10ra mat•e.ndn, ser:'i pw1irln rnm mnHa ennivalente a. sctt:' ou quinze dias dos rt'spret.ivos vencime.ntds,
~nlvn á administraçilo o direito de dc•missfín.
ArL 1:"19. O memmirn. fng-nisf.a on aindrmfe, chefe d~
Irem e qualquer ('JllflT'f'!!~H)O drsln, f'Tl(':11'l'f'~:lrln do zr•lnr noh
i·lln marrlla c f:t'gl.n·anr;a que, sr~rn Rrr pnr mnl.ivo de forr;a
rnainr. abandonar o Rf'n posl.o anfcR rln ft'!11flO, dnranf.c a vbgcm. 011 que so emhring:u nas mf'smns drrnmsl anr,ins. sr.rá
rmnirlo com mnltn oqnivalrnff' a vinlo on trinla rlias doe; rrsprctivos vrncinwntns c nemissfio. srm cmhnrgo rlc onfras
prn~lirbrlrs rslipnlndns p0la lrgislnr,fio rnnt,nnm e nn. rrsponR~hil id~Hfc rrirn1nal pelos damnns ou mortr~ que resultarem da
fnlfa cnmmrt.tidn.
1\rt. 1no. Em casn de ncehlrnfo, si l1nnvf'r fcrimrnfo ou
mnrfr~ dr alr:t1mn prsc:::pn, a estrnrla r~ n'hrig-:Hh a dar immerlialn rnn'hrr,imrnfn do fnrln n anforirl:"lllf\ nnlir.ial " n fomn.r
ns nrgenfes providencias exigidas pcl:-t sitnaGfto dos feridos ou
morto~.

Art. 1G1. E' prohilJido ao pnssagrirn:
n.) aprcscnbr-sc jnconvcniontcmcnto trnjado, conforme r~>

catc,rnria do carro:

b) nf'rrnnnrcer na. plataforma do cnrro, ('ISfnndo o trom
em moviml'nfo:
c) tiPhr1H·ar-se para. fóra dns J:mellas, c~fanclo o carro

·t'rn movimento:
d) nnssar rf~ um cr1rrn par9 nntro rlnrnnfP a mnrd1r1 no
frl'm. snlvn ~enrfo os r~rroc; T'rnvirln~ rl,.. rlisnosiUvos cspcciacs
que r--nr;1nf!'!m a sM!Hrnnea rln pn.ssn'IP.rn:
,.,., fnmrt.r o trem ou rlrllc sahir, P~fnnrlo o mesmo cni

movirnrnln:
f

f) rnsnir no~ cnrrri~:

n) n0n0frar ou sahir destes a não sl'r pc1nl=! vfíos a isso

rfr~l h"~Hlns:

T1) n::;n r rlP. tin!?n1Hrf'rri inronvf'nirnfn nn nrnr0-r1'f'r rlc

mnrJ0

a C:llls~r n0rfnrhr~r!in nn inrnmrYJndn f'"'1 nnfri)CJ nnss:H!r>iT"n~:
i) rlnr sirrnnl ~P. !'llnrmn. nn rlf' n:1r:1rh. :1. nfío ser rm cago::;

t•xl.r:111rrHnnrins. nnP .fnsfirirrnf'm hl nr!n:
~ar

i) frnnc:nnrfr~r rnrncdQ"n nnirnnl nn nhi0r>fn 1111P possa cauprri!!'n nn iPrnmmnrlo nn<.: nn.frn'l p:ls~:H!f'irn'l.
!\ rof.. H~(). E' verlnrh a rnfrnrla nn prrmr~nrncia nns estn-

çõl's o rnrrm::

~'1 n0:::snn~ 0rnhr•inC'nnnCl (Hl inrlN'fl'lfr'mi"T',f~ fr!1hrlnq:
"' n nr'lc:nn'1 nrrnndn~ com arma de fog-o, salvo militares
ou policinrs em serviço.
n)

AOTOS DO PI'DER EXECUTlVó

Art. f63. Na immincncia de qualquer das infraccGcs relacionadas no art. 101, scui o viajante cortczmcnto adver:..
tido pelo pe~soal da estrada. Hi, apezar disso, commetter a
inl'racção, poder<~ ser obngado a retirar-se do trem, send·o~hc restilmda a importancia da passagem, si a viagem não
tiver sido iniciada.
Si a infracção for commcttida durante a vingem, o pas~ag~iro fica sujeito a mt1Ha de dez mil réis a cincnenta mil
réis. e poderá ser obrigado, conforme a gravidade do caso, a
cJosemLarcar na primeira estação.
Cumpre ao chefe do trem lavrar o termo competente, que
!':'Crá rnlrc~ne ao :Jgcntc. no c:1so de dcc:;cmbarqne.
Ar L 1G4. Si o passageiro se negar ao pagnmento da.
m11l h. dr. pasc:;ag-cm devida on de dnmno cau~ndo á estrnda,
ficará sujeito a prisão, nos termos dos arts. 150 c 151. Esse
pagament.o l)Oncrn, entrctanfo., Ror prrwisoT1amente substit niuo nelo pcn hor de urn ob.it~cto de valor superior.
Art. 1G5. No caso ele rwnhora conc:;iderndo no artigo precedente, si no praw de trinln. dia~ o drvcdnr não tiver efferfnndo o pag-amento, a r~trarfa fará venrfer em leilão o objeelo penhorado, para cobrar-se do quo lhe for devido.
CAPITULO VII
DJRPOSIÇÕEB DIVImSAS

Art. f66. E' vedado aos empre~ado~ da e~trn(h o uso
de hebidas alcoolicas durante as horas em que estejam em
,.;ervico.
O emp1·Pgado que ~e nnrc~cnlnr embriagano ou que for
enrrntrndo em fnl estado dnrant~ o scrviGo, soffr·•·r:l n~na do
sn~pensão e mnlta e f:rr:'i demi H ido em ca~o rlc reineirlf'neia.
Art.. 167. E' prohihiflo ao arrrnrl::lf.nrio de vn~ão restaurante, do resfauranfn das e~tn~õc~. de bntNr1im ou café perhmcentrs :'i f'Sfrnfla, fornecer, servir OU far.ilifar O ll<:;o de bebi!Ja!3 nlconliras ao pessoal da estrada durante a~ horas .em
quP Mfiver de srrvi~o .
.Art. 16S. Os emprc!!ndos da eslrana qnc, por natureza
de Stl!'\~ fnncr:õ~~. trml1am de c~tnr Pm rela~õe~ com o publico,
deYrr~o saber exprimir-se convenientemente em lingua por-t.ugueza.
A fi~c::lli7.ação intimará a estrann a dif;;pcnsar em prazo
"'iXCl og que n1'\f) satisfi7.rrrm e~f a conrlif'ão. sob pena de multa
de rmn mil rt~is o no dobro na rcincidcncia.
Art. 1 G9. F,' obri~at.orio o emp1•rg-o da 1in~ua porfu~lP-~a
nns a~vi~o~. fnhrlln~. etc., affixados pela estrada para conhecimf'nf.o do nublir-o.
A1·t. 170. Nns rel~rõrs com os f':qlN]iforf's, og emnre~3do~ ela e.c::;fr:Hin ~fio ohrirrndos n rlnr-lhPs todos os pc::;f'lnrPcimrnto?. ano cllPs nf'cr~c:if.ar~'m on f~cilitar-lhPs, quanto po3sh,el. o cmnnrimrnf o das formnl irlarJrs a nrcrnchcr.
Art.. 171. Haverá em cndn f'~tnçfio llm 1ivro rnhrica(~ll
p('l::l fiscnliza('iio. no qunl oc; viainnft"~. cxprdiforcs c (lP~fina
tm·io~ c~crrvNão as queixas que tiverem contra a estrada e
~eus nmprcQ'ados.
Nas c:;alas rle PSpPra e arma1.rn~ do mPrcnrlorins de cada
eRtac5f), h:wcrá um nviflo inrlicnndo a rxi~ff'ncia dPsc:;o livro.
Ai·t. 172. A cstrana. de forro c df'ncnr1nnria~. de qnc trata
o art. 140, assim como o trem rodante, officinas, utcnsilio~.

tnobilins das estaç-ôes, e todas as cousn:> ne~e~sarias ao tr~
fego e á circulação_ da .linha., não. ser~·) ~uJeltos á penhor~
nern a qnnlqul"r ncça9 r1vel. ~,sta I~enÇ[lll 11ão ?omprehenderá
:u_; propriedadPs nlhmas ao fm1 a que ~c dcstma a estrada.
Art. 1.'73. A9 em prezas constructoras o~ .e~ploradora.~
de m;tradas de ferro são obrigadas a ter don:tciho legal no
J3rasil; ag que forem empreite iras, _arren~atanas ou concesEiionarias de vias ferreas fedcraes sao obngadas a t~r repreBentantes na Capital da Republica o na séde dos se:rvu;os, com
-plenos poderes para resolver tudo o f!Ut! conccrnc este regulamento e os rl'spcctivos contractos.
Art. '17 4. O serviço ferro-viario será. organizado de tal
~orte ttue todo empregado possa ter um dia de descanco para
,!adn seis de trabalho.
Art.. 175. Em praws flxo!J, a contar da inauguração da
t;strada ou de parte della, são as emprczM fcrro-viarias obrigadas a entregar ao Governo a sua planta eadastral acompanhada do perfil longitudinal" definitivo.
Plantas e perfis concernentes ás ali crnr,õr.s posteriores
sertio igualmcnt.c fornecido!=! ao Governo.
Art. 176. A 1in h a em trafego e todas as suas <lependencia~ e m~teriae~ deverão ser constantemente mantidM em
b('m estado, para :1 prompta, livre e segura circulat;ãt) rle
tr~ns, mantendo a estrada o pessoal nccrs~nrio á ~ea perfeita
c•1D~ervação.

Art. 177. As csfnç.ões e dependencias dtt e2trada de ferro
mantidas em perfeito estado de assP.io e de.~infectadas
8cmpre que for nece~sario. Em compartimentos accessiveis
ao publico haverá agua potavel fornecida mediante torneira~
apropriadas.
Art. i 78. As referencias nestP reglllamento feitas ã fi~
caHzacão se entendem com a administração da estrada no caso
de ser esta administrada directamente pelo Governo.
Art. 179. Salvo as referencias especiaes ás estradas particulares, fica entendido que as disposições do pre::~cnte re~ulamento se referem ás estradas de ferro propriamente dita~. destinadas a servir ao publico mediante pagamento de
frete~ ou passagens; excluídas por c,onsegninlc, não só as linhas de bondes como as estradas dC'stinadas ao uso privado
de plantações, usinas, etc.
Paragrapho unico. Estas linhas de bondes e estradas
particulares, bem como ns estradas publicas e~taduaes ou municipaes, são entretanto ohrigadns a remett.rr annual e regularmente, ~ . lnspectoria. Fnderal das Estradas, os dados por
'~~ta ~sprctfiCados, destmados a figurar na estatistica geral
dur• vms ferrens da Republ ica; tacs como a extensão, a bitola
a Paturezn da traccão, o numero e qualidade dos vehiculoq:
etr.
.
. Art. 180. Ficam revogadas toda~ as disposlcões oontraT'Jas ao preAente regulamento.
~erão

r.APITULO VIll
DAS PENALIDADES

Art. i81 . A empreza ferro-viaría que não facultar á fisoolizar;ão o Pxame a que se refere o art. 5o fica sujoita a
multa de 2:000$. e do dobro na re-incidencia.
·

~
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Art. 182. Salvo o disposto no art. 1.7, a fal~ ~a cercas
conservadas do modo a p1'eencher o~ seus fin?. suJeita a estrada de forro a multa. de 500$ a 1 :000$000.
§ 1." A multa será imposta pela fiscaliza.c~, .quo fixará
~imultancarnentc o praz.o em quo deva ser corr1g1da o. falta
que deu motivo á puni cão.
§ 2.• A imporLancia da mulla sor.á successivamento dobra.da em caso de reincidencias.
Art. 183. A estrada que, nos termos deste regulamento,
6 obrigada 3 manter-se cercada,' fica responsavel pelos
damnos que os seus trens causarem no gado que, por falta ou
máo estado da cerca, fôr apanhado na linha; salv~ os ca~oa
previstos no art. 157, em que taes damnos deverao ser mdemnizados pelo dclinquente.
.
Paragrapho unico. Si o G{overno conceder á estrada Isenção t.emporaria de cercas por motivo de não haver, na zona
considerada, criação de gado que justifique tal precaução, aos
criadores que se estabelecerem nessa zona cumpro resguardar e cercar convenientemente o seu gajo, muito embora a
estrada venha a ser cercada ulteriormente.
~~este caso, a estrada não será rcsponsa-vel pelos damnoH
oausados aos animaes apanhados na linha; ao contrario, o
propdetario de taes animaes é que terá de indemniza.r a est.rada e terceiros pelos accidontes quo o gado causar.
Art. 18-i. Decorrido o prazo 1e doze mezes, a nonta.r da
data da publicacão deste regulamento, sempre quo uma estrada de ferro infringir o disposto no art. 52 fica sujeita á.-~
multas estipuladas no art. 182 sem embargo da obrigação de
indemnizar os damnos causados em consequencia dessa in-

fracção.

Art. 185. O ompregajo da estrada, que lancar no Ioito
ou á margem della, mn logar onde possa causar incendio, resíduos incandescentes da fornalha, fica sujeito á multa do
200$ a 600$000.
Art. 186. O estado de embriaguez do pMsoal em serviço
e a desercão dos empregados do trem são delietos puníveis na
fórma dos arts. 159 e 1<66.
·
Art. 187. Ao infractor dos arts. 69 ou 125, in fine, ss
applica. a multa do 100$ a 2:000$000.
Art. 1.88. As pessoas que damnificarcm ou destruirem
as obras de drenag·em a q.ue se refere o art. 36 ou que fizerem escavações infringentes do art. 37, além ~le tudo s&rem obrigadas a restabelecer á. sua t;Usta, soffrerão a multa d~
50$ a 500$, por iJ?fracção, a juizo da. fiscaliza~ão.
Art. 189. O mgresso de pessoas extranhas nos recintos
nfio destinados aos passageiros e ao publico é punido com
multa de 10$ ou prisão, nos termos dos arts. t.i!8 c 150. '
Paragraphn unico. A pena do prisão se applienrá do
mcsrnu modo nos· casos pr!Jvistos nos n.rts. 156. c 157 r~ombi
nndos com o artigo 151.
Art. 190. A pessoa que embaraçar o funccionament.o da.
f'.Strada ou de qualq~e~ rios seus ~pparelhos (art. 15~), além
de poder soffrer p!'lsao como acnna, pagará uma indemnizacão no Yalor do dobro do damno causado sem ernb·trgo dM
respon~abilidadcs criminacs previstas em lei.
'
. ~rt. 191. A~ infracções previstas no art. 156 são pu.. mve1s com multa de 50$ a 500$, além da obrigacão de reparar o
damno causado.

J\rt. i92. As infraccõ,es previstas no art. !57, são puntdas com multa de 100$ a 5:000$ sem projuizo de outras penalidades previstas em lei.
·
Art. 193. As infracções relacionadas no art. 161 poderã~
ser punidas com multa ou prisão nos lermos dos arts. 163,
16-l e 151.
Art. 19-L A venda de alcool ao pessoal em serviço, com
infracção do art. 167, é punível com multa de 50$ a 500$
e na reincidencia dará occasião á rescisão do contracto do vagões restaurantes, restaurantes, etc., sem direiLo a indemnizacões por prejuízos e lucros cessantes.
Art. 105. A falsa declaração por occasiüo do despacho de
generos na estrada é punida na fórma dos arts. 125 e 126 •.
Art. 196. O excesso de lotação dos vaga}os de mercadorias
sujeita o carregador ás penal idades constantes jo art. 129.
Art. 197. Quando as multas do que trata o presente regulamento forem impostas P' Lt estrada, caberá ao interessado
recurso para a fiscal izacão, sem cffoito suspensivo.
Art. 198;. Salvo as mullas a que se referem os artigos
125, 159 e 166, que pertencem á cs!rada, n as cxceptuadas no
art. 126, todas as· demais serão recolhidas aos cofres mediante
guia da fiscalização.
·
Paragrapho unico. Cabe accão executiva para a cobrança
quer das multas, quer das contas de reparações devidas pelós
infractores, quando approvadas pela fiscalização.
Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1922. - J. Pires. do Rio.

DECRETO N. 15.67 4 ·-Cr~a

DE
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DE

StTEl\!n~o

DE

1922

a Cai:ta de Pensões dos. Empregados Jornaleiros da Estrada de Ferro Central do Brasil e app1·ova o respectivo
regulamento

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraJil,
dando cumprimento ao disposto no art. 88 da lei n. 4.555,
do 10 de agosto do corrente anno, decreta:
Ar L 1. • Fica creada a Caixa de Pensões dos Empregados
Jornaleiros da Estrada de Ferro Central do Brasil, como estaJ:wleco o art. 158 do regulamento approvado pelo decreto numero 13.940, de 25 de dezembro do 1919, e approvado o respectivo regulam~nto que a este acompanha, assignado pelo
ministro de Estado dos Negocias da Viaf~ão e Obras Publicas.
Art. 2. São conccriidas á referida Caixa de Pensões, na
fórma da autorização constante dn n. G8 do art. 97 da lai
n. 4. 555, de 1O de agosto do corrente anno, como subvenção
para constitmr o seu patrimonio, as rendas eventuaes e adventícias da referida estrada de ferro.
Paragrapho uni co. As rendas eycntuacs e adventidas sãt:
as seguintes:
. _
t•, producto da venda do material · inservivel, isto é, papeis, ferro veino, vasilhame, escorias, etc.;
2", imporLancias ,provenientes das taxas de analyses do
0
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tahoratorfo da estrada, das multas e das reversões das cauções por falta de cumprimento dos contractos;
a•, percentagem de arrecadação dos impostos dos Estados
e do Districto Federal.
Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1922, 101° da Indepondencia e 34° da nepublica.,
EPITACIO PESSÔ~

J. l'_ires do Rio.

Regulamento da Caixa de Pensões do Pessoal Jornaleirro da
Estrada de Ferro Central do Brasil, approvado pelo decreto
n. 15.674, de 7 de setembro de 1922.

CAPITULO I
DA INSTITUlCÃO E SEU OBJECTO

Art. 1. o Em virtude da autorização expressa no art. 88
do decreto legislativo n. 4. 555, de 10 de agosto de 1D22, fica
instituída a Caixa de Pensões, para os jornaleiros da Estrada
de Ferro Central do Brasil, regida pelo presente regulamento,
approvado pelo decreto n. 15.674, de 7 de setembro de 1922 ..
Art. 2. o A instituição tem por objecto accumular e fazer
·.rructificar contribui~ões feitas pelos proprios jornaleiros, afim
de que ellcs pos~am dispôr de mrios de subsistencia, quando se
nchcm em estado de vclllico ou de invalidez para o trabalho
e, por sua morte, deixar amparadas suas familias ..
CAPITULO li
DAS CONTniBUJ.ÇÕEB

Art. 3. o Todos os jornaleiros effectivos ou outros empre:..
gados da estrada, cujos vencimentos se achem fixados pela
fórma de salario dinrio, são obrigados a contribuir mensalmcmto para a Caixa corn os vencimentos correspondentes a um
dia de trabalho.
Art. 4. o As contribuições serão arrecadadas por meio do
desconto nas folhas do pagamento, ainda mesmo que o jornaleiro so acho licenciado.
Art. 5. o TJm armo do contribuições é com;tituido por 12
contrilmi~õcs, quo devem ser pagas mensalmente; o quando
seja facu'ltado o pagamento adeantar~o de mais de u~ mez,
esse adcant.amenlo nfio produz effc1tos para o venCimento
antecipado do obrigações por parte da instituição.
Art. 6. o A contribuiÇão ce~sa desde que seja concedida a
pensão, e.xcepLo nos casos indicados neste regulamento.

OONTRIBUIÇÕF.S FACULTATIVAS

Art. 7.0 As contribuições não são obrigatoriaa nos 8egulntes
r.nsos, ficando, porém, ns não contribuintes excluído~ di)R bencficiofl. da inf:tituição, ~a1vo diroitog jà adquiridos:
a) os jornaleiros do mais do 55 anno~ do idado, na data do'
pre~ento regulamento;
b) os que passarem n ser empregado~ titulados;
c) os quo já contribuírem para o montepio doEi funooio-narios publicos federaês;
d) os que. por qualquer mot.iYn, tenham rleixado o servico da Estrada.
~-\.rL. 8.(1 O jornaleiro que, duranlo mais de um anno aut~~
da datn de.stc rcgulamonto, já esteja contr·ibuindo pn.ra alguma
instituição Jlal'ticular, bom acreditada, para •J fim exclusivo
de constituir pensãn, não é obrigado a conf.rtbnir para a Caixa
flinão com a <liffcrença entre a imporlancia de um dia de salurio e a de sua oontribuição á institui~ão ostranha; comtudo.
o jornaleiro tem a faculdade d~ contribuir com a importancia
integral uC' nm dia do salario.
A contribuição feita á Caixa será com;iderada, para. os daYidos offcitot~, corno repre.sent.ando um dia do salario.
CAPI'l'TJLO llJ

Art. 9. o Dl'pois d1~ haver feito c.ontl'ibuicões correspondenfns a dous nnnos, o jornaleiro adquiro o direito á pensão, que
ihÇ} será cnncedida quando fique devidamonto ~omprovada s
fHHJ incapacidade pül rnanent.e para o trabalho.
Art.. 10. A prnsão é fixada em relação ao salario médio, o
aual se ddermina pela regra de r.mnpanhia, tendo por eleÚ'lentos: o tempo de contribuit;:ão de cada um dos diversos salaric~. que pereebcu o ,jornaleiro desde quo f;C tornou contrihuinte, f~ a import.ancia dr cada um destes salarios.
Art. 1 t. A pen3ão é mensal r~ eonesponcle a trinta dias de
salm i o médio.
Art. 12. O salario, conforme ~c dcYr, entender neste regulamento, não abrange addicionae~, quotas, percentagens, nem
quaP!"qucr outras .g-ratificações especiacs e indemnizac;ões.
Art. 13. :\~ pensões serão concedidas conforme a seguinte.
tabella:
Tnmpo

2 annos
nnnns
:1 O anno~
i2ü anno:'i
30 annos
315 annos
.jQ annos
,!:>

fot~l

d(• cnnfrlbuiçãn -

J>nr-t~

dn salario médio

..................................... .
. . . . .... _..................... _....•..
. . . __ ....................... _. _...•....
...................................... .
.•...........................•........
... -............................•......
. . . . ...........• ~ ••....... ,_., ........•.....

1/10
1/8

1/5
1/3
2/3

1
1

i/!
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BONIFICAÇXo
Ao~ jornaleiro~ com mais de 15 annos do servicos á Estrada, na data da ereação fla Caixa, sct'á concedida uma bonificaçfw nas seguintes eondiçõEis:
Para cada anno d<1 serviço, a pensão da tabella. acima indicada, será accrescida de 1/60 do salario que estiver percebendo ao tempo em que for concedipa a iPensão, excluído,
rorém, o poriodo que ~xceder de 40 annos de servico anteriot·es áquella data, e não podendo a pensão total, assim accrescida, ultrapassar do referid.Q salario.
Os jornaleiros efectivos, nomeados após a fundação da
Caixa, não serão adrnittidos a contribuir para gozar dos
beneficios da instituição, sinão depois de dous annos de serviço.
Art. 14. Logo que o contribuinte tenha feito jús ao maximo da pensão, a administração da Caixa é obrigada a darlhe disso I"!Onhecimento.
Art. 15. O jornaleiro, que attingii' á idade de 62 annos,
havendo feito contribuições durante 10 annos ou mais, e quizer retirar-se do serviço da Estrada . tem direito a rec.eber a
pensão que lhe couber, indepenJentemente de seu estado de
saude.
Art. 1t5. O pensionista, que vier a occ.1par qualquer emprego publico remunerado, perderá o direito á prnr.:1ão po~·
todo o tempo que exercer o emprego, e olla não poderá ser
restabeleeida sinão com o alntímento da quinta pal'te, sem
que esse abatimrnto affcete a pensão a que seus herdeiros tenham direito.
Art. 17. O jornaleiro que ~e invalidar em congequencia
de desastre ou accidente, occorrido no ·desempenho da funcção do seu logar, terá direito a uma pensão, qualquer que
seja o tempo de sua contribuição:
1°, correspondente a um terço da dial'ía que perrebia, ii
tiver menos de 10 annos de serviço;
2°, dous terços do respectivo salario ou diari~. si tiver
mais do dez annos c menos de vinte e cinco;
3°, toda a diaria si tiver mais de 25 annos.
Continuará, entretanto, corno contribuinte, bem como todos que tiverem o maximo da pensão.
No caso de accident.e mortal, a pensão de seus herdeiros
será igual a dous terços daquclle sala rio. Si. porém, o seu fallecimento não fôr cansado pelas consrqnencias do accidente,
os seus herdeiros sô trrão direito ao que lhes c.ouber como
nos casos ordinarios.
A presente disposição não serú prejudicada pelo facto de
ser intentada acção .iudiciaria de indomnização.
Art. 18. A cada pm1sionista. asf-lim como a cada ex-contribuinte, será cntrc.g-ue um certificado de seus direitos em
relação á Caixa, 'flovr.ndo ossc documento ser visado pelo director da Eslrada.
Art. 19. Os attestados de invalidez serão passados pela
competente repartição publica, rodcndo a administração da
Caixa mandar proceder a novo exama por prüfissionaes que
e lia designar.
Leia de 1922 - VoL III
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Art. 20. Todos os ex-.iomalPiros. que desejem continuar
como conf ribu intr~s. d1~verilo pagal' direcl.amelltc ú Caixa a
inqwrtancia de stuls contribui~~ões mcnsaes.
Pela móra dess.•;-1 paganwnt.ns, ex<'l'rll'ní (~ de tres mczes,
sr·r·ú <·.ol11·atla a ruuiLa d1• dPt. por· cn11tn. 1', si sn tor·narnrn ft·eqliCJJLPs m; 1'1~irH'idt~rleia:~. a cont.a do contribuinte poderá ser
enccrra·da, mas f!erflo rnspeitada~ as disposi!:.ões do art. 21,
quo ô extcnsin) a todos os cx-contril>uinte-.;.
Art.. 21. Por inYalidez ou wol'te do jornaleiro, cujas conf.rilntições ('CJlTPspondee,•m a mais dP tllll armo c a menos de
dous annos. sel':í enfrPguc, a ·dle ou a seus herdeiros, a importancia total das sua:' eonlribtt ir.:õ<'s e mais os juros capitalizados, confol'me as eondir:õcs que• vigorem ua Caixa Economica da Capital ..
E 11i as cont.rilm iefíns corresponderem a dous annos ou
mais, dles t •~ent din•i fo ú pensüo w~la mPsma fórma que os
outros contribuintes.
fiEVERSIDILID,\DE DA PENS;\o

Art. 22.. O direito á pensão nfío (• transmissivel entre
lwr·dC'irns do falleeiuo eont.rilntinte, salvo nos casos clara c
t•xpn~ssatw'nl,• declarados 11e:-;Le regulanH'nLo.
Art.. 2~!. Falkr~nndo o r~ontrilminl.e, a mdade da pensão
que elle pcrcr~bia í!U a que tinha dirciln. ren~rk para os seus
herdeiros na srguiniP ordem de pret'ercncia:
1o, :'i. rsposa não divorciada;
2o, conjunctamente ás filhas menores até 21 annos e filhos menores ali~ lG armos;
3°, ú mãe do contrihuinl.t>, Hi fút· viuva ou solteira.
Art. 21. Em relaeão ú vi uva du conl.rilmin! c serão observadas as seguintes llisposi(:ões:
a) si ella achar-se divorciada, por culpauilitladu do marido, nã.o perderá o direito á pensão.
b) :;i ao tempo dn easada, não \·i via no lar conjugal, terá de .ittsl ifica1· a sua ronduef.a afim dt) lnr direito á pensão.
c) si se rceasar ou l'allecm·,
lla\ <'Illlo ainda filhos na
m<~noridadn, a ()Stes reverte a pensão.
Art. 25. No caso em que o confrilJuinl e não tenha herdr, iros, ellr. pollPrú instituir cmno iaPs: os seus parentes
eonRanguincos ainda nwnon·s ou filllos mcnol'I~S, legalmcntn reconht~(~idos ou legitimados, e Iamlwm a progenitora
1

t!clles.
Por mot·le do contribuinte som herdeiros, ou que não os
fpnha instifnidn eonfornw faculta esle Itr~gulamento, o direito anK hl'nnfieios se nxf.ingue em favor da Caixa .
.Art. 2G. Sempre que l-lO fizer refel'l'lleia a lwl'tleiros,
\'1'-Sü enlemlel' sümente aquclles
qw.·, cumu taes, se acham
i;:dieado~ rH•stn regulamento.
.
.Arf .. !?7. Quando os beneficiarios não t'ot'l'll1 os designados no arf. 2:1, a sal isf'açüo das oln·igar:GPs da Caixa sct·:i reI un lada por espar;o de f.rns mczes.
Ar!. 2H. O confrilJuinl e deve fazer 1odas as declarações
IH'<'Pssar·ias rülat ivamen(n aos mcmbt·os do sua família ou
úquellt>s qne. em virtude deste regulamento, possam ter diroit c aos llcrwfieios da instituição.

ue-
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Si houver sido l'eiln algunm deelaravão Jalsa, a administração da Caixa IH'ue<·d<·r·ü euuJon11e fôr a V('l'dadc~.
f-ii o contrilmintc fall1'e1•t' :-:>t~lll deixai' d<~dm·a~.:õm;, os
::;ens lwr-deit·os deverão HP lmhililm· lltt fnl'ma d11 dt·t~t·plo nu-·
l!ll'I'O :l.G07, d1~ -10 dt• l't'\l'r<'Íl'U de 1i;(',li,
gt •zo da pensfí.o.

p:tl'a Ullil'lll'l~ll\

110

_\J'l. :2!). lneol'J'et·ãu ·~m lH'cseript_:iio qu:.te8tlllül' ohrigaçGu::;, vm· palie• da ~nstitui<;üo, qtll~ HO aehem Yenciuas n que,
pm· l'Spat_:o do cim~o amws eunE:PctdÍYP,, niio ll~llham sido recla!lladns pelos iull'!'<·s:-::atlos.
E.:-.LI'J:ESTll\lOS .\0 l'ESSO.\L !J.\ ES'l'llADA

Ar!. 30. O jol'nalciro poderá conl rahir cmprc~;;timo com
a Caixa si a quanl ia não exceder a :;.í da importa.ncia dP con ·
li llnr i•.:ões f e if as, JWTll a rlous mPzes dn salarios.
O prazo n1aximo para a amorlisaçfio total scrú de 12
IllCZeS .
.Art. 31. :-:\em pretcrieão dos
jonmloiros, os funceionariw, ti1ulados tandJem podcr·ão olJf er cmpr(~~õlirnn, eomlanto
qlle elles tenham mais de G annos de serviço na Esf.nuJt>,, e a
quantia nfto oxeeda a um rrwz de vcncimenf <H.
O prazo maxir110 para a arnorf izaçfio foi a! st~rú de ü
IltüZCS.

Ar·l. :3:!. ;\ taxa Ill('Jlsat tlu .iul'u:) dos t~lllJll'l'~iliulw; surú
tic 1 115 pnt' cento.
Art~ 3::J. · Qualquc·r
~~mpregado •la l·::,i i'ada potlcd, sem
n•sl.ricção alguma. oblcl' Pmpresf imo dP uma quantia que
possa S(T deduzida dos Y<'lleimontos tln nm llJez, tlesd•~ qu('
apJ·psent (~ um ePrf i l'icado, 11o qual ~w aelte deelaratlo que o
ftlllt'eiuna1·i•, jú l1•z .iut:, naquell•~ Jtlt~smo lll<'Z, a Uilla imporfar:eia tal de ,.nJH'Ílllt~nto:>, qlJ(' Jwt·rnilf<' o dt•seonfo int•~gml
•h quanLia i)t•dida, ~~ qtl<' o d~"~eonlo st•r;'t I'Pi!o, naqu•·llu lllt';>;,
Ulll ra \'01' da Caixa.
Essa lran:-;ae•:fw. llllt' st.~ <lenominar:'t --- anlf'cip;tção do
Y~'JJeimontol-5 e qtw pod•~r:í ahmng•·r toda a respcef iva impor··
tancia liquida, :-wr:í fpifa :í taxa r···~~lllanwnfat· dn .ittt·ns. eoJn·ados innnPdiafattH'Itf<~. w; qllaP.-;,
pnd•nt, nfío podt•r·ilo ser
iilfer·i<H"t•s a lrez mil r(ds.
Art. :H. .\s f.ransarwõPH dt~ ernprPsl imo, por lllnin do
ptoeura~·ões. não pndl'l'ão St'l' 1'1•ifns s1~lll aulot·isação expresH:.t

da admini::-J! r·a(•.ão.

tl11

rlir·t•dor· d;t J•:s!l't>.da as pr·ovidPiteias qt!t' foJ't'lll indispPll-

Art. 35. A adn.Íinislr<u:ií.ll da Caixa snblllcflerú ú upprnvação

saveis, afim do que, nas principaes estações do interior, tamhcm possam ser effectuadas f.rausacç·õ•·s de emprestimos eom
o nessnal da E,;trada.
· Art. 36. Por morte do t•ontrilnr i:1 '.o on de algum de seus
hcrdriros, a Caixa ~mpprirá. a titul1• do cmprestimo, pam as
despczas do inhumação, uma quaul.ia não c:xcedent.P a G •;to
do salat·io annual do coutrihuinU•, ainda que este jú se acho
em dPhi In para ron1 n Cn h a.
A ~ldminislt·a~·ãn, cnm prévia antorização do dirPet<w da
Esf.t•ada. dn.l'á as net~cssarias instrU!\(,'Õt'::\ a todos o~> Dc,·entcs
da Estrada, afim do que estes paguem ou suppram, a quem
dl' direito, a pcrmittida somnm para a prompta, immcdmta
effeetividado da presente disposição, a qual, porém, só comc•.:arú a vigorar dous annos após a instituição da. Caixa..,
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Art. 37 .. Não poderá ser concedido novo emprestimo emquanto não estiver solvido o anterior, ·excepto si o mutuario
apresentar allegações por escripto, que a administração julgue
ucceitaveis.
Sendo feita a concessão, o valor actual do emprestimo
anterior ,será deduzido da importancia a entregar em virtude
do novo emprestimo ..
Art. 38. Os funccionarios licenciados não poderão obter
emprestimo, exceptuados os jornaleiros, mas sómente em
casos excepcionaes, a juizo da administração.
Art. 39. Qualquer empregado da Estrada que não for
cffeetivo, não poderá contrahir emprestimos.
Art. 40. Os juros não serão cobrados adeantadamente,
excepto no caso de antecipação de vencimentos.
Art.. H. A quantia pedida por cmprestimo será entregue
snm drdne•.~fio al~tmw. Rt)ndo a dnspeza. d~ scllo addicionada
:i importancia da divida contrahida.
Art. 42. O mutuario pagará mensalmente uma prestaQão fixa, comprehendendo juros e amortização, e de fórma
que os juros não sejam contados sobre as parcellas já amortizadas.
Art. 4.3. Quando o mutuario queira liquidar antecipadamente seu debito, a importancia, que elle terá _de pagar, será
o valor actual das prestaçeõs mensaes que restavam a ser
feitas
Art. 44. Fallecendo o mutuario ou o contribuinte E.m
debito para com a Caixa, a importancia da divida será descontada do que fôr devido aos herdeiros. Quando o desconto
tenha de ser feito sobre a pe:nsão, a administração arbritrará
o quantu:rn da amortização mensal, que será variavel com a
irnportancia da divida c as condições em que se acharem os
herdeiros.
Art. 45. Os mutuarios são obrigados a solver os 8eus
debitas por meio de descontos nas folhas de pagamento, ainua
mesmo que elles estejam licenciados, o tambem quando se
trate de contribuições.
Art. 46. Os descontos feitos a favor da Caixa, nas folhas
de pagamento, preferem a quaesquer outras consignações.
Art.. ,) 7. F.m todas as operações, o rnez incompleto será
levado em conta sómcntc em beneficio da Caixa.
Art. 48. A administração poderá alterar a taxa de juros
dos cmprestimos, comtanto que essa alteração seja approvada
pelo dirPctor da :Estrada c não affcctn obrigações já contrahidas.
Art. 49. A expediç.ão do serviço de emprestimos deve ser
organisada de fórma que um pedido, .iusto e reconhecidamento
urgente, possa ser attendido no mesmo dia.
o'

CAPITULO IV
DA ADMINISTRA!ÇÃO

Art . 50. A administração da Caixa é constituída por uma
commis:;;ão supcri0r o um adrninistratl(W, sendo remunerado
sómonte este ultimo.
A commis~ão superior c5 composta de sete funccionarios
cln Estrada d~si;;nados prlo dircctor, dos quacs ires serão escolhidos dentre os jornaleiros.
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O admirtiRtra.dor, assim como o thesoureiro, será nomeado pelâ éotnmi~s:lo superior em reunião presidida pelo di-4
rector e seus vencimentos serão os ·constantes da tabella annrxa no presente regulamento.
Art.. 51. A cornrnissão superior tem todos os ·poderes neCf1ssarios parn, fazer executar as disposições regulamentare!,
delegando no administradoí' a autoridade necessaria para o
mais regular andamento dos serviços da instituição c exercendo a nccessaria fiscalização.
Essn commiss:iu reunir-sc-ha, pelo menos, duas vezes
por mez ou quando seja convoerda pelo director da Estrada, e,
uma vez ou mais por ;-;cnwstl'í'. deverá verificar a existencia
de todog os Y::tlorcs da Ca ixn.. á vista da cscripturação da confnhilidadr,.
Ar L. G.:?. A~ rruniües da r,nmmissão supnrior serão presir1ldas ]lf~lo dir·pef.m· da Estrada c. na sua anscncia, pelo mem!Jr·o da eonllnissfio mais anf.igo no scrviç.o da Estrada.
U11ando a presideneia foc occnpada pelo director, este
I er:i nãn s!Í o voto proprio, como tambcm o de desempate ..
Art. 5:L O diredor da Estrada poderá fazer a suhstituiç.ão de qualquer dvs membros da commissão superior, a pedido ou não, desde que esse acto seja motivado.
Art. 54. O administrador é obrigado a, semanalmente,
apresentar uma synopse da receita c despeza da Caixa e verificar os saldos em cofre.
Elle deverá pedir á commissão superior as providencias
que julgue indispensavois para a boa gestão dos ncgocios da
Gaixa, ficando responsavel por prejuízos resultantes de sua
negligencia a esse respeito ou a qualquer outro.
· Art. 55. A secretaria da Caixa terá os seguintes empregados: um guarda-livros, dons escripturarios e uni servente,
C\ljos deveres e obrigações serão regulamentados pelo administrador. Esses funecionarios perceberão os vencimentos
constantes da tabel1a annexa.
Art. 56. Os funccionarios .fla Caixa subordinados ao
administrador c ao thcsoureiro serão nomeados pela commissão sqperior, a qual tambem p~derá demittil-:os.
.
Quando se tratar dn adm1mstrador ou do thesouretro, a
destitniçfio sô podrrá ser feita em reunião da commissão
superior, presidida pelo dircclor.
A admissão do pessoal não será feita sinão á proporção
que se forem iniciando o desenvolvendo os diversos serviços.
O pessoal da Caixa ser(t escolhido entre os funccionarios
da Estrada, exceplo ]JUra os cargos que não pos~am ser
desempenhados sinão por IJCSSflas qnc disponham livremcnta
do tnclo o seu tempo.
. Arl. 57 .. Contra quacsquer actos ou resoluções da. admi ..
mstraçao os mteressados poderão recorrer para o director da
Estrada e, em ultima in:=;tancia, para o mimstro da Viação.
CAPITULO V
DA 'PHESOUrtAHL\

Art. 58. O 1lessoal da thesouraria compor-se-h a de um
thesoureiro, um 1'iPl rl~ ~na. immNJiata confiança, um escrivão
P

nm

~crvenle.
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Art. r>n. Os cargos de thcsoureiro c de pagador da Estrada são in1~ompal ivcis com o de fhesouroiro da Caixa.
Art. ()O. O fiel dn flwsournirn Sí't'{L por nsfo proposto á
commissfío ':lup~!!'ior.
Arl. (il. Para ,garantir a sua rcsponsallilicladn c a de seu
fiPI para ~~om a Caixa. " tlw~oureiro dar:'t. uma caução cujo
valor o {'Specie ':lerão tletel'minados pela com missão superior.
Ar L G2. Os ehcqu cs contr~l a t !1,·:~0tlraria serão assignadns pelo administrador " flpyprfio mPneionar a especie da
transae~·ãn; "· quarHio a itllJlOt'l ancin P\CI'd('r ao maximo qnn
1'1'~1' prdixadn. f:ttllbClll ·dC'Yül'fiO Sl'l' l'tiiH'it•adus JlO!' Ulll dOS
llH'Il1lJI'(I:..:

da l'i'llllllÍS'ifíO

Art.. (i:J. Os

SIIJH~J'Íili'.

clt~'qtH's

con!l'.'t

csLnh~lt~cimcntos

b:mcarios,

alt;lll da assigmllura do administrador, Sl~riin Yisados pelo diredor rln Estrada ou. na sua arrspneia, pelo meml.Jro da commissão "li pnior qw• rlll' houYrl' desi;.madr, para esse fim.

APPLICAÇl\o

!H~

CAPJ'l'AES

Art. 6·1. Além dos emprestimos ao nessoal d1. Estrada,
oR capitars excedentes poderão ser applicados ú aoquisição de
titulos da divida publica, de propriedades bem localizadas, de
renda irnmrrliata, assim como crP operações hypothecarias e
mnpresf.imos a instituições que offereçam 2 necessaria garantia. Estas duas ultimas cspecics de transacções não poderão
ser i11iciadas sem autorização do dircctor da 1!3strada e approv~u;.ão do ministro da Viação.
Art.. 65. Os tit.nlos da diYida publica adquiridos poderão
RCr alienados. desde que n rapit.al rcsultanl e possa ter uma
npplicaç.ão igualmcntr S('gura, pon'rn mais remuneradora.
Art. GG. Quando os rmpn•:;lill!Os ;111 llPSsoal da Estrada
não allsol'vam lnfalmenl<' o l'apilnl dispon1Y!'l para ossc fim,
mwas opPI'iH:íi~':: dt~ f'lrtpt'I'SI imo-: I'Odl't'fio se· Pslcnder aos funceinnar·i, 1s 1:(• oul1·as I'!'Jlat·l.il;ões lo T·.finistcr·io da Viaç:io, desde
qnr, JH'Io r<'SJWCI iYo millisf r·o. sr.ia cou•·r'dida a autorização o
oJ•denarlas as prtwidrmc ia:; pa1·a " C'\a!'l o emnprimento das
nhrigar:fíf's eon! raltidas.

Art.

\ cst:liJ·~lecimenf np nanrarios.
SuJ~t~rim· P atweitos IH~lo dii'Pd,or

rscolhidos pela
da Estr·ada, podPrãn S('l' l'f'I'Oihiclns os eapit:H"; disponivf'Ü;, n:"ío s(l em conta
eorrenlr d1• IJIOYinwnlo. r:mno tamht'm Pllt lil•posito propriamente rlilo.
Art. oR. O intcrmedio do corretor ~~ impreRcinílivel, em
todas a~ fransaeçõcs em qm~ cllc possa intervir.
commissflo

li/.

CAPITULO VI
DTRPOSIÇÕER GETL\Efl

Art. o0. O contribuinte tem a faculdade ·d~ depositar na
Cnixa l)l'flnenns qn:mtias, entrl'!l'flndo-as pessoalmente em
troca dl' r0eiho. on pnr meio de consignaçoão nas folhas de pat:ramrnlo.
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As importanciás desses depositos serão transferidas mensalmente para a Caixa Econnmica da Capital, c vencerão juros
desde a data em que forem rcco!,hidas a cssr estabelceimento
puhlil'o. A administrac.~ãn da Caixa fixnrá a.; nôrmas velas
quaes sn regerá esse serviço.
1\rt.. 70. :\ pedido dos herdeiros do falleeido contribuinte, a administração poderá g~ incumbir· de colligir os documentos Í!Hlispensayris para a concessão da pensão, da qual
Rerão gradunlmcntc decln:ddas aP rlcspPzas oceasionadas por·
f'S~;a cnllrcfa.
Arl. 71. A inscrir(:ão dns ront.ribninte.::: deve srr ff'ita de
mndn quo cllrs fifltWm llPm iclr_•nt.ificados, r' sr• evitem fraudr•s e confusões por identidade de nome.
Art. 72. Qualqncr qno seja a nacional idade dos eontribnintrs on de seus herdeiros. cllcs serão considerados hrasilf'ir·os para todos os effeitos deste regulamento.
Art. 73. Durante o período de tempo que fôr neccssario,
a ,juizo do ministro ela Yiação P Ohras Puhlicas, mediante demonstrar,.~ão apresentada pelo diroetor lla. Estrada, o Governo
concederá á Caixa, a titulo de subvenção, para consf i lu ir pat.r'iinonin, a:-; rondas cventnacs r. adnmticias da Estrada. Este
fayor cr.ssarú desde que o pafrimonio da Caixa, constituido
pela subvenção, pelas cnntrilmiçõcs r. quaesquer outras rendas, ai tinja á cifra de mil e quinhentos eontos de réis
1. nOO :000~000). eonforme determma o n. 68 do art. 97 do
decreto n. 4. 555, de 10 de agosto de 1922.
Art. 7 4. Rerá gratuita a expedição de telegrammas, pelas
linhas da Estrada, quando interessem exclusivamente o serYiço da Caixa.
Art. 7G. Tanto em pagamentos como rm rcccbimrnl os, a
menor nnidaflc de moeda (~ dr~ rem r(~is, sendo as diffl'renças
mn fayor da Caixn.
Arf. 7fi. Oc; ha!mwo;;; da ronlahili,bdf~ da Caixa :-:Nãn sr'--nwslraes ~~ pnhl icados · lltl Dim·io Olf'l:,.inl.
AJ'L 77. SohrP os casos não pri'Vi:~t.os neste regulamento,
a commissão snrwrior prnporú a solu1;fío no dirPctor ela Estradn, qur podcrú approval-a nn SllhnH'fft'l-a :í. decisão iiO
ministro da Viação.
Arf. 7R. SPrá fnifn a 1'PYisi'\o flrsln rr.g-ulnnwnfn lo!!o qno
a cxrH'l'Ít'ncia as~im o f~xi,ia. ma'~

:'"'f'nl

P''I'Íllizo d11'-' dirt•ilns nrl--

qnirido."~.

Arf. 7U. O mini-;;fro fh Viaç[í,_) pnder:í. infrrvir llflS acln~
da inslitniçflo. qu:mdo necorram graves irregtllaridadps ou f.r:m:"p:t·rc::c:õr:-; do n•gtilamrnto.
f!dminislrativn~

C: APTTULO YTI
DISPOSIÇÕES 'l'JL\NRI'TOniA~.;
~\1·L RO. Devcr:í. ~er organizado o rt~gimcnfo infNnn da
f:aix::t para {'Xeeuçi'ín r'f'gttlnr e f'XPI~dilá- do rpgubmcnl". I'OmprnlH'THinmlo I amhPm ns f abC'lla:·, nr>cp.;;sarir:ls para qtH', no spr·viço do Pxprdipntf'. o'; calenlos ~~· rt•fhu:am fl> simplt•s OfH'ra~:õf'S
ar illnneticas.
Art. 81. A admini:~tração mandaeá distribuir irnpre::-sos
avulsos ans contribuintes, afim de qnC' 0stcs saiham quaPs as
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informaç.õc~ quC', por seu proprio interesse c o de suas familiasf -devem prestar; e tambem, nesses impressos, serão mencionadas as disposições regulamentares quo mais lhes importe
conhecer.
Ar L 82. A titulo precario ou não, o dircctor cederá um
local da Estrada adequado ao funccionamcnto da instituição e
J~;oàlmcnte o mobiliario que não for indispcnsavel ao
serVÍ{'o da Estrada.
Art. 83. Est.e regulamento começará a vigorar no primeiro
dia do mez subscqucntn áquelle em que for approvado.
nio de Janeiro, 7 de setembro de 1!12:2. ---- J. Pires do Rio,

Tabella dé -vettcimêntos a que se refere o art. 50 do presente regulamento
j

2
·l
1
L
1
2

Mcnsaes
administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500$000
c.scriptural'ios a 200$ cada um. . . . . . . . . . . . . . . .
400$000
thesoureiro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500$000
guarda-livros . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500$000
fiel : :. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250$000
escnvao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300$000
serventes a 150$ cada um.....................
300$000
Rio de Janeiro, 7 de setembro de I 922. - J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15. 67~5 -

DE

7 DE SE'fJl.:MBno DE i 922

Abre ao i.llinisterio da Viaçlio e Obras Publicas o credito de
200:000$, para occorrer a despezas complem:entares referente,, á construcção do edificio destinado á Ildministração dos Correios no Estado de S. Patrlo
O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no' n. LVI do art. 83 da lei
n. 4. 2li.2, de 5 de janC'iro de 1ü2l, revigorada pelo art. 60.,
lettra c. da lei n. -1. 5Gf.í, de 10 de agosto do eorrcnte anno.
r~solve abrir ao MinisU•rio da Viação r Obras Publicas o credito de 20.0':000$, para occorrer a de;:;pezas complementares
referentes á construcção do edifieio destinado á Administração dos Correios no Estado de S. Paulo.
Rio do Janeiro, 7 do setembro do 1D2?. 101 o da Indopen ..
dencia e 34° da Republica,
EPITACIO PESSÔA.

/, Pires do Rio.
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~CRETO

N. f 5. 676 -

DE

7

DE SETEMBRO DE

f 922

Abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 30.000:000$,
para attender ás despezas com a « Reoruanização da Marinha:.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contid~ no n. 3 do art. 31 da lei numero ,4, 555, de ,10 de agosto ultimo, resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 30.000:000$, papel, em
apolices, juros de 5 o/o ao anno, cujo prfJducto será distribuído á Contabilidade da Marinha, pela fórma legal, afim de
attender a todas as ctcsprzas com os serviços attinentes á
dofesa naval do paiz.
Rio de Janeiro, 7 de setembrro de 1922, i01 o da Independencia e 3t4.o da Republica.
EPITACICJ PESSÔA.

I. P. da Veiua Miranda.
Homero Baptiita.

DECRETO N. i 5. 677 -

DE

s

DE sETEMBRo DE

i

9ez

A l1re, ao .Ministerio da F(J!Zenda, o credito especial de
39:754$770, para attender ao p'laamento do que é devido
a Francisco Jeronymo de Albuquerque Maranhão. em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
m.;ando da autorização contiua no artigo unico do decreto let-:"islativo n. 4. 579, de hoje datado, resolve abrir ao Mini~
~eric da Fazenda tl credito esp-ecial de 39:754$770, para attender· ao pagamento do que é devido n Francisco Jeronymn
de Albuquerque Maranhão, em ~;irtude de sentença judiriaria.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1922, 191 o da Indcpendeucia e 34° da Republica.
EPITÁCIO PEBSÔA.

H omero Baptista.
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DECRE~TO

N. 15.678 -

DE

11

DE SETEMBRO DE

1922

Concf'de ti socictlode anonyma Conqolcton Crnnpanu of Drla'II!OI'e ml.foriznçiio JW1'1t {Un(·cionw· 1111. lkpuf,lica
O Pre~;idcnlc~ da HPpuhliea dos Esl.adm; Unidos do Brasil at !PJHllmdo ao que requcn•n a sociedade anonyma Uonguioum Uompany of Delaware, organizada no Estado de I>elawarP, Ilc.l~ublica dos Estados Unidos da Amcrica, com sédc
em J'ltiladelphia. Estado cto Pcnnsylvania, na alludida HPpnJdka,

(~

df'vidameu1~

l'l~pr·esrntada,

dl'('t'r'ta:

Arl.i;!;o unien. E' concedida á socicdatln anonyma Congol(~tnn CoÍH'pan~· of Delawarc autorização para funecionar na
llt'puhliea ct~m os es(alulos que aln·es1~nlmt ~~mediante as clausulas que a csl.e acompanham, assignadas pelo ministro d:e Estado dt •s Negocios da Agriculf.nra, lndnsl.ria e Commereio, ficando a mesma st•eiedadn obri~ada a etlllJprir as formalidades
('Xigidas prla lcgi~laçãii em vigor.
Hio de Janeiro, 11 de setembro de I ~J22, ·l 01 o da Indepencia P ;q" da Hc.rmbl ica.
EPI'l'ACIO

PESSÔA.

J. Pú·es do lho.

Clam:ulas que acompanham o decreto n. 15. Gn, desta data

A Congokum Cnmpany of Delaware ~~ rthrigarla a ler nm
re{H'P-fwnlanLe f!-Pral no Brasil, com plenos r~ illimilados pnden~s .p:ara tralar e del'inifivamcnl.c n'solvcr a;.; questões qun
Ro sw.;ri f arem, qner com o Oovcrno, fJU<'I' c.om pari iculares,
porlenrlo ~er dPmandarlr• e n•e1~hcr eit:v:ii'l inicial pela companhia.
II

. Todos os aetos que praticar no Hrasil ficarão sujeit.ns
nmcmnentc ás respect.ivas leis o rr~gnlament.os r ú jnrisdieç.fí.o de srus trihunacs jndieiarins nn adminisl.raf.ivos. srrn
qtw, em fPrnpo algum, possa a referida companhia rr'damar
q~H~_Iqucr_ Pxccpçã_9, ftmd!lda em seus Pstat.utos, cujas dispoSJÇoes rno podcrao scrv1r dr hasP para qualquer rcclama~;ão
conecrncnfP (t cx~cnção das nhras 011 srrviços a cpw rllcs :->C
referem.
IH
Fica dependente de autorização do Governo qnalqncr aldr~ fazf'r nos rc"peef.ivns Pstntut.os.
Snr-lhc-ha rassada a autorização para funccionar na
Rep(nhl ira se in fein~ir 0sta clausula.

t.rraefín IJIIf' a r••mpanhia tenha
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IV
Fica onl rmdido que a autoriza!:ão <~ dada sPm pre.)mzo
do principio rfp :whar·---so a companhia snjcila ús di:..:Jposi~:iíes
rk di J'Pi fq f}IIP n'g-Prn as soe i Pdadrs anoJÍ~' llHlS.

v
A infracçiío de qualquer d:1s clansula:.; para a qual nflo
esteja ronnninada pena pspecial sr;rú punida com a mnlta lln
lll11 cnnlo dP n~is (L :000~) a cineo cunt.os dn réis (5:110 1 11~)
c, no caso dP n.•irwidencia, cnm a cns:-::a<.:ão da atll oriza,_:fio 1'1111cedida pelo dPerf'fn om virtude do qual haixam as presPntns
clauf'ulas.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1922. - J. Pires do
Rio.

DE,CRE.'rO N. 15.679 -

DE

11

DE SETEMBRO DE

1922

Approva o reaularnento do Scrtundo Conm·esso Amen'cmw de
E.rpansão Economica c l!J'nsino Cmnme?'cial
O Presidente da Republica dos Estados Unidos d1l Brasil,
tendo em consideração a necessidade de estabelecer os lllOldes f' rPgimr•n a fJlH' dcvcrú subordinar sons t.rahalhos '' Segundo Cnni!Tf'SSII Anwrieano flp Expansão Econnmira r• Ensino CnmnlPrcial a rP·unir-so nesta Capital 11ns dias 1~ a ~O
dn outubro do armo efi!TPTltf', rPsolYP:
Ar·tign unicn. Fit·a nppr11vado o rPgulanH'lllil dn Segundo
CongTPsso AmPrieano cJ,, Expansão Eeonnrnica c Ensino Commcrcinl qnP a rste aeompaniw. organizado pela commissão ~s
prr·.inl para Pssr fim nonwada. r• cp1c Yac assignado p0lo Minis!,.,, de }i;<..; I a do doe; NPgoc· i11s d:1 .\ ·· 1·ieull ura, Indwd I' ia ~~
Connner·cio.
Rio dfl Janeiro, 11 de setembro d1• 1!1'?2. 101" da Tndr.pcndPncia o 3-ío ela Republ ica.
EPITACIO PESS(I:\ .

.!. Pires dn Rio.

Regulamento do Segundo Congresso Americano de Expansão
Economica e Ensino Commercial
Art. f.o O Segundo Congresso Americano :lc Expansão
Rconnmica c Emdno Con~mcrcial, na conforrnirladf' 1h1J rr,solução adoptaja pPJo: Primeiro Congresso, realizado em Mon1.evidl'io, em 1919, por convocação do Governo da llc~Tmhlica
Oriental do Uruguay, reunir-sc-ha na cidade do Rio de Ja-
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nr~iro,

de 12 a 20 do outubro 1e 1922, por occasião da~ festas commemoralivas do 1" Contenario da Independencta do
Brasil, de accôrdo com o decreto n. 15.228, de 31 de dezembro de 1921.
Paragrapho unico. O. encerramento do .Segundo Congresso poder:'i ~cr a1iado até dons dias no max1mo, desde ~que
assim resolva maioria de dous terç~Js das suas delegaçoos.
Art. :?. O Seg'nncln Congresso Auwricano de Expansão
Econornira c :Ensino Commercial, sendo continuador da obra
inieiada Jlf'lo Primeirn Cnngrf'sso, reuuido em 1\If?nlcvidéo,
adopta a mc:sma final idade, visando. em ennsequencm:
a) cslu:Jar os meios de realizar! convenicnt ~mente, a e~
pansão econonlica de n entre os pmzes do cont.mente amencano, com o objectivo de ~etcrminar um oppnrtuno .e proveitoso Pnt.rnlaçamenfo dos wh~rcsses moracs e matcnaes do
lodos os paizes tia Ameriea;
lJ) ('~;ludat· a fôrma Jwla q11al ~;o l1a d,. ot·ic'nl~H· f' rlescnvo!\·nl' t'lll cada paiz o f•nsino eomn1eJ·eial, tomando em
ccnsickrnr;fio as necessidades :proprias fl,~ rada paiz c o proposito de diff11ndir esses conhecimento" nos seus dil'ferentes
gdos;
c) resolver as questões adiadas rwlo Primeiro Congresso
de Montevidéu.
0

Art. 3. o O Governo Brasileiro, além do convite a todos
paizcs da America para se fazerem representar officialmentc no Segundo Congresso a realizar-se no Hio de Janeiro, solicitará de cada paiz americano a nomeação de uma
delegação ineumhida de estudar n JH'eparae os trabalhos concernentes ás thescs incluídas no nrogramma official do Sep;nnrlo Congresso Americano rlc1 Expnwft(, Er·n11omica e Ensino Commercial.
Art. 4. o As delegações offieiaes dr~ rada paiz americano
serão constitui das, no maximo, ,por cinco membros.
Art.. fi. o Além das delegações officiaest poderão tomar
parte no CongrrsRo os representantes elas camaras de comnwreio, as~ociaçõcs commcrriaes, 3grieob1s, indusf.riaes e
scientificas americanas. da'3 umversidades e dos estabelecimentos d11 ensino c0mni.ercial na America, r, hem assim, particulares, desck fl"llt> ~~OJH~CllTam f'nm 1rnhalhos referentes a
qualquer assnmptn nhl'angido prlo programma official c sejo rn m; mnsmn.;.; l1·abalhns a ceei f os pelas rrc:;prcl ivas delegações offieiac:-;, ás quaes incumbirá faz('I' as competentes
commnnicaçõrs á Commissãn Organizadom do Segundo Congresso Americano.
Art.. fi. o A lJomrn!ssão Organizadora do Segundo Congresso Americano ele BX!1anc:;ãn Ji~eonomira e Ensino Commercial será constituída velo nresidenf e c secretario geral
da delegação brasileira e pela commi~são eS\pecial nomeada
prlo Mini~tro da Agricultura, Industria e Commercio 'Para
f'Jahorar r,s projcct.os de regulamento geral o de programma
do mesmo Congresso.
Parar:rapho tmico. Ao prGsidente c ao secretario da delcg~ção brasileira caberá, rcspect.ivamente, presidir e secret~rtar os trabalhos da rommissão organizadora e, bem ass;m, elaborar e fazer publicar os annaes do Congresso.
o~1
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Art. 7 o A' Comrnissão Organizadora incumbirá a direcçãn de todc1s -os netos c trabalhos preparatorios do Segundo
Gongl'esso, cumprindo-lhe eRpecialmente:
a) vc!:H pfl!a ohscrvaneia dn programma official do Congrcs:-;(l;

.

·

.

.

dislrihtr i,. por Indo~ •)~ paizPs nmerJCanos mamfesto
e.xpond1) os fins e 11 pro~ramma official do Sei;undo ConSI'essn Amnricano;
..
r) snlieitar, por interrnedio das delegações offH·,mcs.. .a
gdlw::;ãn n ePllahnraçãn de fndus os fllW possam ser :vhmf~,J
d<JS a tomal' parte 110 Scgnndo Congrc:.;so na fórma do dJsP(•~fo !JO ad. 5o;
d) fazer larga propa~anda do s.~gundo Congresso o tomar loda:-' as medidas nccessarias p:1ra nssegurar-lhc o maior
t'.'. i lo.
Ad. 8. o A' S<'el'etal'ia g"iwa! eompctc:
1°, aiiPndcr· a toda. a etHTespondcncia r<'laliva au Con6TCSso;
2°, receber todos os trabalhos e fazer publicar os que
tenham de ser snbrnelJidos ao Congrcs~o;
3°, dirigir o pc,-:soal da secretaria geral;
4°, propor ~odas as medidas que julgar convenientes para
o bom andamento dos trabalhos e exito do Congresso;
!)", auxiliar a Mesa do Congresso em seu. expediente e secretariar os trabalhos das commis~õcs em que se subdividirem as secções do Congresso;
{)", nr[.!'nnizar n arc,hivo. de modo a facilitar a. Jll'lllllpta
l'Uhlienr,ãn dos 1lnnaes.
Art. 9. 0 Os trabalhos que houverem de ser aprescntad'Js
ac Congresso devem ser feitos em duas vias, das qnacs a primeirf! dcvrrú PSI~u ('IH poder da Ccmrni::;são Organií.aflora, o
mais tardar, até ) dia :10 de setembro. A segunda via será
apresentada pelas (Jell'ga<:ões que concorrerem ao Congresso.
Art. 1 O. A Cnmmissão Organizadora extinguir-se-ha com
a installação do Congresso, devendo por essa occasião fazer a
apresentação official das respectivas delegações, dar conhecilllentr' da lista nos adhorentes e entregar á Mesa que fôr eleita
para dirigir o Congresso todos os trabalhos recebidos.
Art. 11. Na primeira Rossão JU'eparatoria, que so realiznr:i a 11 do outubro, vespera de sua abertura, o Congresso:
a) elegerá a Mesa do Congresso, que ficará constituida
r~c um Presidente, de quatro Vice-Presidentes e de quatro
b)

s~~crctarios;

l;) nomeará a commissão especial incumbida de elaborar
o Hegimenfo Interno do Congresso c de apresentai-o na sessão seguinte ú solemno de abertur~!. do Congresso;
c) fixará o numero e o horario das sessões que o Congresfc' deverá realizar.
Art. 12. 'farnbem na primeira sessão preparatoria 0'3
mcn1bros do Congrrsso se inscreve1·ãn nas commissões a que
queiram pertencer. E~sas commissões serão em numero de
dneo. correspondentes ás secções po1as quaes se dividem as
theses do programma official.
l)aragrapho nnico. Por convocacão do Presidente do Congresso, proceder-se.:.lla, no dia seguinte ao da abertura do
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mesmo, ã installaçãn das commissões, que elegerão, dentre os
~;cus membros inscriptos, o Pn:sidente o o Relator respectivos.
Art. 13. O Presidente do Congresso presidirá as sessões
e dirigirú todos os trabalho.;; do Con~rosso, c sorú substituído
TWlos VieP-Pn•sidcnl.r•:-;, na (l!'d(•m ''ll' quP (~slcs houverem sid!J
eleitos.
Art. 1 í. Nas discussões c vntncõcs do Congresso e das
Connnissõcs a que se rpfprc n nrt. J ~?, poderão discutir todos
ns que~ forem membros du C• •Ilgrosso; ·nas vuLavões, porém, eabcrú um unicG voto a eada Delegação, o qual deverá ser exjn·e:"E-0 pelo Presidente on membro da Delegação que fôr in~
cumbiclo de manifestar o sPu voto, conforme a communicação
JH'(~via que deverá ser feita P('lo Peesidente da respectiva df~
iegação.
Art. 15. Cada trabalho apresentado ao Congresso deverá
terminar eom a indicação synthetica dos seus fins, sob a fór·nw. de conclusões, que serão snjCitas á discussão e votação
du Congresso.
Paragrapho unico. Coincidindn as conclusões de dons e
mais trabalho-;, sómente uma dessas conclusões será votada
f·rn r,Jenario, devrndn-sc, cnrntndo, indicar os nomes dos auton•s elas ronelusões identicas.
Art. Jü. Os trabalhos destinados ao Congresso que forem
J'Pr~r~hido•; alr; ú data estipulada no al'l. U'' serão impressos e
f~i::;tdbuidos <'.os congressistas no dia da installaç.ão do Congresso; para os que fm·pm rcccbid;)s post.criormcntc adoptarsc-ha, sendo vossivel, a mesma providencia.
Art. 1 7. Os membros dn Congresso poderão fazer uso
(~a valavra sôn1cn f r, duas ,·nze:-; <'m e a da SPssão, por espaço
não cxccdcnk~ de quinze minutos para a primeira c de ·1ez
n :i nu tos para a Sl'gunda. O Congresso poderá ampliar esses
prazos, mas em caso alg·um poder(t cxecclcr rle tl'inLa minutos
vara a.s duas YCH'S.
Ar!.. 18. Os membros relatores terão o direito do intervir nas discussões sempre que lhes parecer necessario.
Art. '1 9. Cada sessão ordinaria do CtnlgTcsso constará da
~eguinio ordem do dia:
1°. leitura da acta da sessão anterior;
2", leitura da correspondencia recebida;
3". di::;cussão dos assumptos relatados nas sessões ou
(~ommissões.

ArL. :.?0. Os tlwmas que, embora não abrangidos pelo
Jll'llg!'<dllllla official, JOJ'Pm alH'esentados em mcmorias pelas
delegações offiriaes até o dia 30 de setembro de ~~~22, "lerão
cotnmm1icados .ans demais paizes convidados c incluídos, em
wldnulu m, no prcgramma official.
1\rl. ~!l. Dt1rnnl.e o Congresso sü S('l'iín discutidos o·s
tJ·al,allJOs I'Oillpn•llrmdidos Iltl progrannn:t
offieial ou que
!ll'llr~ yj(·r·r·tn a sl'r inelttidos na fôrma do a!'! .. 20..
~ L" Os trabalhos apresentados f()ra das eondi·cões menrio~nadas s!Í pndr•rãn sPr accPi!os si assirn resolver
o Cong-r·l·s:~o; lH~s!e easn, serão rcmettidos ús eommissõcs, para oa
n•spee: i vos estudos, c discutidos e votados em plenario de.vois e !';em prejuízo dos demais trabalhos, os quacs terão sempre prcfcrencia.
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f, 2.. 0 Os trabalhos que forem acccitos na conforrnidade
do p:.tragraphn anterior dcvt>rão set· publicaoos nos ,1mwcs d'il
Co11gre:,so, embora não elH't:uem a ser discutidos nu Yolados.
'\t•f
:!:! . Nenltuma moção ou conclusão podL'l'(L ~et· subIIWU ill~l ú vol a(;ão do Congresso sem que
sobre ella haja
emiiLtdu parf\Cf'l' a commissão competente ou a commissfio
u::-:pi!Cial que o Cungre~so lwuvnr constituído por não caber o
u;-,sutllpto na compdencia de nenhuma das cr,mmissõPs do
Cong:·c'tsn, salvo si a lllllÇÚO on eonelusãn Yier assignalla pela
I. o! al idadt~ da-; dL'legações ufficiae~;.
Ar L. :?3. f.iómPnf.e s1~rão solcmm~s as scsRões do inangurac:ão e CIJeeiTanwnto. sr! podendo l'allar os prcsidenl1~s ou
um membro ciP cada delegação official.
A:·t. 24. As resoluções sorãn f.llmadas por maioria de
votos.
Art. 25. A lingua nffieial do Congresso é a ('nrtugyeza,
vndendo-sc empregar nos trabalhos, debates on d1scussocs a
lingua de cada paiz reJJroscntado.
Paragrapho unico. Os Annaes do Congresso serão publiearlos em portugucz, mediante traducção das momorias, trabnllto~ e debates quo forem feitos em outra lingua, devendo
a::; mcmorias ser publicadas, em annexo, na sna língua de
ol'igcm.
Att. 26. O Congresso, na sua ultima sessão plenaria, si
anteR não o houvrr feito, indicará o paiz em que dcverii realizar-se o Terceiro Congresso Americano de Expansão EcoJJnmica c Ensino Commercial !' a quem eabcní, em !'llllSI~qucn
eia, a sua convocação c realização.
A1·l. 27. A eoJ't'Pspondnneia postal e ff'legrapltit·a I)Xpcd ida pP!a Cnmmissãl) Ot·~an izadora P pela Mt'SU do C"nt;r·esso
(' reconlu 1eida como rnrresponclencia offieial, com frHia~; a~
s11as ?'N:;peel iYas regai ias.
~\'f. ~~. A Secrel.:uia Geral da Commissãn O!'ga11 izadnra
ftmeeionurá 11.a S('dc da Academia de CumnH.H'cio do Hio de
Janeii·í).
Hio do Jan-eiro, 11 de setembro de 1!J22. - J. Pires do
llio.

llECRETCJ :•i. l5 .liHfl -

DE

12

DE SETBMDHO UE

I!),:?::!

Abre, ao .llinistf'l'in .da {l'az,r'Ju/.1, o ITf'dilo es1Jedal de
JS:fN.'f$'707, pru·11. satlisj'a::,l'l" ao }m!/IUJir•nfo do que 1{ de?Jido ao r:o]diüo de 11111.1' I' (fW~/'1'11. pharmacr•ufir·n earloS

llmnos, em virtude de sentença ,jwlicim·ia
O Pr·p:-;idf'nf ~~ da lll•tmbl if~a do,; JG,;f ados Unidm; d11 nr·ac:;i),
u:-::mdo .cfa anlnriza~;ão r~ontida 110 art. to do d(•crcrn lngislatin' 11. 1. 582, de ltnjo datado, l'PSolve abrir, ao Mi.nistcrio da
Fazenda, o credito espt~cial {]c 18:613$707, :para sal isfazer ao

~tltt.o dó que, em virtude de sentenoa .twliclafiat • 811111.
a UDiio Federal • dever ao capitão .te mar e liJUerr& pharmao-

ooutieo Carlos Ramos.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1922, 101• da Independeueia e 3-i" da R.epubliea.

DECRETO N. 15.68f-

DE

12

1922

DE SETBJORO DS

.~ bre, ao Jlinisterio da l'azenda, o r.nodito csfH!Clol de

i

:J""",

para occorrer oo pagamento dos vencfnNt&lM devid->J CIO
me.rtre da Ü&t«'ha cLttiz Rodolpho~, da AUOJNif19tl lle 11•

ná(ls. José Coiteté da Silva, no periodo M #3 tlt: t•Uftd~H
de 1917 n !5 de no11embm de #9#8

O :'>residente da ·Republica dos Estados Unidos do Bruil,
usando tia aui.Qriução contida no art. 1• do ·:l~~·l ._.._
tivo n. 4. 581, de hoje datado, resolve abrir, ao Ministerio da
Fuenda. o credito especial de 7:5298691, para ucoorrer ao
pagamtmto dos vencimentos relativos ao periodo de 13 de
outubro de 1917 a 25 de novembro de 1918 e !JUa aio devfck'l
ao mestre da lancha «Luiz R.odolpbo~. da Alfandep de Naniotl,
Amazonas, José Caíteté da Silva.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de f922, 101• da Jodepen·&mcia P. 3-t• da R.ep:.rblica.
EPtTActo .PsssôA.

Homero Bapti.rta.

DECRETO N. 15.682-

DE

12

DE SETBMBI\0 DE
I

1922

Trtltl$(ere á Prefeitura -do Dlstricto Federal o.t teJ"''enol neCeiMlriol á.t ob1'tJS de melhoramento e .tmae~o tle
Lagôa Rodri(to de FreUas, inclusive as do Parque Oeea.nico e as da .:ona de Leblon
O Presidente da Republica dQs Estados Unidos
Usando da autorizacão concedida no art. 135
mero 4.555, de fO de agosto do corrent.e uno,
com o art. U7 dessa mesma lei, e attendendo ao

do Brasil,:
da lei aueombina:lo
que aolici·

ton a Prefeitura do Districto Federal.
Resolve:
:Art.' f. • Mim de serem pela Prefeitura do Disctrioto
Federal completadas as obras de melhoramentos e _ . .
menlo da Lagôa .Rodrigo de Freitas, iocluske as dQ ~

Aa:t'OS 00 l'Oll.l::l\

.J;X~CU'I'I\'0

Oceanico e as da zona do I.t::bluu, pru.jct'lauas ti já iniciadas.
ficam transfeJ·idos IÍIIJttclla Prefeitura O!! tcrrooms de pr·oIJriedadc da União afli cxi~ot~:ntcs c que furem ueec::;:;arios
as tlitas ubr~.
Arl.. :J." A l'rc•rdtm·a tk· Di::;tl'ielo H.!dm·al fica obrigad:' ao pagamcnf.u da diif~!rt:nca entre o valor oos terrenoil
t.J·am;fcrido~> e a importanchl. do fJUC huuYcr dci'pcndido com
o

:-~aneamenf.n

.UQs

me:smo~ .

IParagrapho unjt\O, ~~~ r.u~o de venda por .parte da Pre1Pit.m·a do JJil'l!rtcLo l<'cdcrul rlos terrenos. beneficiados na
J~agõa llodrigc_. t.IH 1-'J•citas, ntf.'fadP dn producfn da venda rcVfWfer:í Jnn·a a Uuiãt•. dcpni:;; do dctluzidas as despezas com
a exc~c.mcãu tln :-;arwamenlo c itll.'lhuntiiU'ttlo dos dito:; terrenos.
Art. 3." llcvogaru-sc as dil:ilposicõc5 em contrario.
ltio de Jrulf'ÍJ'tl. ·t:! t.IB >-ctembro de 19:!:.', totn da lnootwndcncia c :w• tfa llcpublica.
EP11'o\CIO P&:;I:WA.

Ho11Uro BcptÜ/to,

n:e<:RETO ?\. 15.683 -

JJii

J2 111-; 6ETEl\lllRo DE f9l?2

Cf,rJ'Ífle cri'Os cvm IJUe fui publicado o decreto lcailltttivo ntt-t
1llt!'l'o f ..~!M, t/.t} 6 de julho de ·19!1

O ~.'rt"·:,!ui-:t;· 1f:! Ucpu!Jlica dos Bstados Unillo.s uo llt-aall,
attendendo a que o doorcto lcgislal.ivo n. ·L29-t, de 6 ue .iuJho de 192:1, foi publicado com hlcurrcc•;úcs, decreta:
. AI't. J.• No ru.i.. 7•, !Pltra b, du dcureto legislativo numer.l
~. 29-1,

de 6 de julho do 19~1. onde :>t~ diz; "11 dt~ outubro dn
H•20:», deve-se ler: ·· :1 de uutubt·u tle :l!J~fn; no art. 8", on1
Yc:r. de "urlt!. 391 a 396 du Gudigo l'cual:t, 1:~ «nrttt. a!Jt a :19:):»,
por já esf.ar l'cvogado o al'f.. 3!!6; <'lll 1QS1U' ele cart. H5, § 1~.
do decreto u. 9.236:., deve ser lido:
«Vt. HO, § 1",
de.»; o onde csh& cdecrcl (I n. H . 38~{. de -i de outubro do
.,·~(1::>, cumpre Jm· «decreto
n. 11.383, de t de outubro do
192&: no art.. !J•, não ~~ q:.o arbitrnmcuto. mas cdo arbitramento».
,\rt. ::.~. llm,ogam-~~~ a~; dispo~;icõe::; em eoutrnrío.
Rio d*l .Janeiro, 12 dc~ sQft1mbt·o dn 1922, fOf• da lnde·
pNldencin c 3-i" da Repuhlica.
.EPI'IW:JO ·PESSI)A.

Jo~quim

...... .,._ .....

Ftwreira Cluzcc8 .

466

AC'l'Ol:i DO PODEU. W{ECUT.lVO

DECRETO N. 15.68.1-

DE

13

DE SETEMBH.O DE

f922

Publica as ad!wsões da Polonia e da Cidade Livre de Dantziu á
Convcw·iio Internacional pm·a a unificação de certas
1'C(J1'as em malCJ'ia de aua[J·otmt.ento ·marítimo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publicas as adhcsões da Polo:1ia c da Cidade Livre de Dantz.ig á Convenção internacional para a u~li_ficação !lo certas
regras em maleria de abalroamento mantimo, as:ngnada em
Bruxellas aos 23 de Setembro de 191 O, conforme communicou
á Embaixada do Brasil em Bruxellas o l\Iinisterio dos Negocios Estrangeiros da Bclgica, por Nota de 15 de Junho ultimo,
euja traducção official acompanha o pr·escrllc decreto.
Rio de .Janeiro, 13 de Setembro de 192~. 101 o da Indepen~encia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

'Azevedo Marques.

TRADUCCÃO
Ministerio dos Negocios Estrangeiros, Bruxellas, 15
junho de 1922.
Direcção P. B. N. C. 23 48 S.

~

de

Communicacões •

.Senhor Embaixador,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excellcncia, de aecôrdo com uma. communicação do Sr. Ministro
da Polonia em Bruxcllas, que o Governo Polaco declarou adherir, em nome da Polonia o da Cidade Livre de Dantzig (de
conformidade com o arligo 10-1 do Tratado do Versalhes) á
Convenção internacional para a unificação do certas regras
em matcria de abalroamento maritimo, assignada em Bru:xcllas a 23 do Setembro de 191 O.
Tendo-se cffccLuado a 15 do Junho corrente a notificação
dessa adhcsão, pelo Governo do Hei, aos Hcprcsentantes dos
Estados contractantes, a dita adhesão produzirá seus effeitos
11m mez depois dessa data, de conformidade com o disposto
no artigo 15 da referida Convenção.
Tomo a liherdadc de recorrer ao obsequioso intcrmedio
de Vos~·a Exccllcncia para participar o quo precedo ao Governo dos Estados Unídfls do Brasil.
.
Aproveito esta occasião, Senhor Embaixador, para renovar a Vossa Excelcncia as seguranças da minha mui alta
.consideração. - Hcnri Jaspar.
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E.XECUTIVO

N. 15. G8t; -- nE 15 u1; :-;E'l'EJ\-rmw m: l !1:..'~

. I [m: tw JliJúsfaio da Justiça c 1Ycuocio~ IntcJ'iores o cred-ito
t•spccia.l de ~2 :OUO$, J!m·a occorra ao paaamento das dcsJie::as tlr: Úflprcsscio e 1ntúUcaçilo dos trabalhos do Con(/1'('gso Nacional dnnmle a scssao c:rtraOJ·dinal'ia J·calizada nu liCriodo de I O rtc mw·~~u a .::! de maio tlc .f !1;!2

O Presilleute da llcrJUblica dos Esl adus Unidos du Bra:;il,
u.;:mdo da autoriza~.:ão constante dll dccrclo Je.~.;i:-:laLi\-'H
Jt. -L583, de;;;!a dala, rc:-;o!vc abrir ao l\linist.criu da Justiç<t
e I';cgocios Jnlcriore::; o Ct'edilo cspceial de oilcnt.a c ;lous
ronl os de réis (82 :000$), para pagamenlo das de::;pcza:1 de
1mprossão e publicaçüo dos trabalhos do Congresso Naeional
<.lm·ante a sessão cxtraordinaria realizada no período do 10
tlc rnarco a 2 de maio do corrente anno.

Ri() de Janeiro, 15 de setembro de
dencia e 34° da Republica •.

1!)2~,

101" da Indcpen-

EPITACI() PESSÔA.J

Jpaqui'!J!.. F_er._r_eira C_ha,ves. •1

DECRETO N. _1_5 . 686 -- nr; 15

Dll!

s ETEMDHO

DE

1022

A11p1•ova a planta dos terrenos cuja desap1·opriação f oi determinada no m·t. 3° do decreto n. H.906, de 12 de jullw de
1921, para as ob1·as de ampliação do porto do Rio de Janeiro, a serem executadas na Ponta do Cajú, e declara a
w·gencia da desap1·opriação dos mesmos te1Tcnos

O Presid~nte da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
tl•ndo em vista o que c:xpoz a Inspcctoria Federal de Portos,
Wos c Canacs, decreta:
Art. 1. o Fica approvada a planta {}UCJ com este baixa,
rubricada pelo dircctor geral do Expediente da Secretaria de
Eetado da Viação e Obras Publicas, dos terrenos ncccssarios
á::; obras de ampliação do porlo do Ilio de Janeiro, cuja dcsapl'opt·iação foi determinada no art. 3° do decreto n. 14.. 906,
de 12 de julho de 1921, ficando substituída por esta planta,
na parte relativa a esse~ terrenos, a quo foi approvada pelo
~·efct·ido decreto.
Art. 2. o Nos termos c para os fins do art. 2", § 3°. do
dec1 ~to n. 1. 021, de 26 de agosto de 1903, e do art. 41 do decreto n. 4. 956, de n do setembro do mesmo anno, fica declarada a urgoncia da desapropriação da parLc dos terreno!i
ir-.dicado~ na planta tora approvada pelas lcttras a, b, c, e d,
c:mm a área de 43.400 metros quadrados, nccessaria aos tr:J.··

bülJw~

dt~ ~uns!ruct_;ãu

para ampliaçfto do reft~rido
Nacional jú recunheci<.lo
Vudm·al.
Rio d D ,Janeiro, J G de selem!Jro d t~ J V:.'.:2. I OL" da lude-pendencia c 3~ 0 da llcpublica.
do eát)S

JH~rltl, t'Psalvar!o o din~ilo tla Fazenda
1'" 1' aee~',t·di'ío do ~lllll't·ttto 'J'J'ilnmal

EPlTACIO

PEôSÔA •

.1. Pin·s do Rio.

DECI:.J~TO

N. I;!.G87 --- m: ~o o~.:: ::-;E'll~MnH.o

DE

1922

ou M ini:,·t.cJ·io tla V iw·tiu t' Obras 1-'niJlicas o acdito dr.
.)05 :(ilil$ (trusunlos e "cinco contos quinhentos e sessenta
e U'lli mil rtJis), lleslinatlo á acquisiçúo rlc ten·as indisJWIISt.lPt:i ....· ou sr'J'OÍ'.''I tlu ulwsteeínir~nfo de O{}Ua da Ca.pilul Pedem/.

JliJrt.'

O Pt·e:-;it!Pnl" d~t Ht~publiea ·dus Ecilauus Unidos do Br~-il,
da aulm·iz~t:,êln -conf.ida no n. 52 do art. 97 da. lei numero •i.flJ:í, de 10 ilc· ~tgosto' de 1!1.:?:. \ t'e::íolvc aln·ir, pelo 1\linistcrio d:t Yia~fíll o Obras PnlJiicas. q !Tedito do :305 :561$
(trese111Lo~ " einl'o r:oll!.os qninhento~
n .sc~senta e um mil
réis), para otTOl.Tt•t· ús do~fH~zns resultantes da :.~cquisição do
terras :3iluaúas nu dislt'icLo (.h· Gampo Grande c indispcnsavcis ao servjç·u du abasl.eeimcnto· de agua da Capital Federal.
Rio de Janeiro, !20· de ;-,elembru de Hl.~:2, 101 '' da lndopcndcneia c :H" da RPJpulJlic:..t.
l~Pr.rAcw PEssoA.
n~ando

J,.,

pi;·cs dv Rio.

DECRETO ~~. I;-;. 68B --· llE ~~O m:; ::H::TEMrtHo n~ 1922

A.hrc ao 111iuisturiv du ·Viação c Obms Publicas, o c1·edito de
I. 000:000$. pura a acquisição de mat.r:rial para a Est1·ada
de Ji"()TJ'o Central do Piatth11

O Presidente da Hepuhlica dos Estado:-; Doidos do Brasil,
nsunclo ria autorização eonstantc do art. !37, n. 36, da lei numero .1. 555, de 10 de agosto ultimo. rcsolvD abrir ao Mlnistm·io da Vi adio e Obras Publicas o eredito de 1. 000:000$,
destinado a oc•,...orrcr ás despezas com a acquisição de mater~al para a Estrada ele Ferro Central do Piauhy.
Rio de .Janeiro, 20 de setembro de 1922, 101° da Indepeu...
rlencia o 3-i" da Hepublica.
EPrrAcro PESSôA.

J. Pires do Rin.
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l tJ:r·~~

ao Jiinisf,Tio da \'ia('tio e Obra.'i P11lJliens, 11 c, ··dito de
6.000:000$, em apnlict.•s da divida J>Ublica, ruu·a ottcndeJ'
a rlesJJeza.~ com a.'i c>strartas rir {C?'J'o frderors dng F:.dndos ·-!n Rnll io, Srr(lipP e nnrtr rir> Jfinas GPJ'oes

O Prosidenfr~ da Hepublica dos Estndo~ Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. G4, da lei n. 4. !);)5,
de 10 de agosto ultimo, rr,solve abrir ao Ministerio da Viação c Obras Puhliras, o credito de ü.OOO:OOO$, em apoliccs
rir. divi.Ja public3, d~sf.inado a attr.nder ao pagamento ela·
obra~ previstas no ~ 1o da clausula XXXIX e clausula L \JJl
do contracto d0 revisfío, r8lebrado em vil'fude do decreto numero 14.068, de 1 O de fevereiro dr 1920, relativo ás estrada~
de ferro ff'dPr~r~ rlnR Estados rln. n:.dlia. Sergipe ('. nort0 d;
'\li nas Geraes.
Rio de Janeiro, 20 de setemhro de 19??, 101° rln. IncJepcndencia e 34° ela Republica.
EPITACIO PESSÓA.

/. Pires do Rio.
Homero Baptf,t(1.

('ont·r·d~· ru'ln:·;·-:u,· riu )JW'tl (11i1t'rÍr!!il!' ilft Rep11blieu tÍ Unmpailhin de 8•·r1 1n·os TrJ•,•,-•st l'~'s ,, ih,· ,•:r imo.': n.Grent _,, m r1·ican
Tlnlll'íli/1,1' ('nm ]1(1)) lj:>, ('0]11. sh{!' I' I f) .Yorrr r rli'f:. l•'sfndns;
{;~·idn~ tltl

:l

!/'l'i'ÍI'il tio .\"nJ'f•'

O Prt><idPJli p da. ttr•p11 h! Í;'~l dos 1'::-:ind••-: lln idll< do Brnsi I.
ai tewkndo an nul' rPqur'rPu n. <:ÜJ'caL \IJH'ril'an ln:;ur~nco

Comp:1ny~, >~twir•rhdf' ~non~.-rnn.

1arlos

Vnido~

h:rizarfín
!:!11 intr:'c~ :

par~

co•.11 ~~clr> i'n' .';ova Yo!'k, E:-;-

da 1\nwrica do \'ort.0.
ft1PCCiOJ1:1T'

llfl

rc~n!v0

nr-pnhlirn.

<'ilncedr'J'-lllC' nucl:mc:•Jhc.: sr..-

•.;r1h :1<:.

T

:A companhir~
tt'rrc~trP~ 0 mnri!

:::·.)menlr opcrrn·:'t
in1qs. Pm torh1s se::

~'TU :~oguros t~ rcc.~·211rn~
·~LWS modalidades.

II

O ~·cu C!lJ)ifnl para oprracues no Hrasil srr:í dr'
l.ooe,:ooo~ (mil contos dP rt~i;:;), mnc•d:-t bra~ílr.ir~. o f111~l
rr:-~lizaclo no~:; lrrmo·..; do art. /17, § 1°. elo d1'crclo n. lt

réis
será

:v•. de

dL• julho Ul' l8DL

.í,

4.70
UI
A eon1pnnhia rar:'t no Thc•wnro Nacional o deposito de
200:000$ rduzpntes contos do n~is), do areônlo com o art. 3'~
do regu!amcnlo qnc hn i xnn rom o drcrPto n. l-1. 593. de 31 dP
dci.Cl!Jbro elo 1fl20.

IV
Ficarú sujci!a a todas as leis c regulamentos quo vigoJarem ou vierem a vigorar sobre o objcdn de sc1J negocio.

v
Consti1uirá, alrm da rc::<crYa de que trata o art. 19 do
regulamento n. 1lt.G93.umf1 oulra ele prcvidcncia, que serú formada com a quota de 1O % elos lucros li cru idos de suas operações no Bra~il, npurados nos bal:::mços, até atlingir um terço
do capital rleclarlldo, ", dahi em dcantc, por 5 o/o.
Rio de .Janeiro, 21 ele setembro dl' 19??, 101 o da Independencia c 34° da Rcpublica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

J

DECfiETO N. 15. Gfli -

DE

21

DE SETE'iúl:.::-.o nr~

iH22

Rêvoga o deeteto que concedeu autorização ú Atlas Assu-rance Company, Lünited, com sédc em Lond1·es, Inalaterra, para {ttnccirmar no Brasil e cassa a respcctit·a
corta-patente
O Prrsidento da Hepublica dos Estado" Unidos do Brasil,
::dtenclcndo a que a Atlas .Assuranco Company, Limited, eom
sP.cle em Londres. Inglaterra, uul (H'i,;acla a
funccionat' no
Lr~sil, rm seguros contra inccndioo, pnlo decreto n. 1:3.129,
cL~ '7 de agosto etc 1!.lJB, suspendeu
su:H operações, resol-veu royor;ar o dcereto acima ei[ado e eassar a rcspcetiYa
cur:.a-pal entü.
R.io de Janeiro, 21 de setembro do 1U2?, 101° da Indc>pcndcncia e 34° da nepublica.
EPITACIO PESSÔA.

H omero Baptista.

471

A brc ao Mim"sterio da .l ust iça c Ncaocios InterioN's, para
nccorrer âs dcspr'zas de 'Y'cccpçilo c homenaaens do Conaressa JYoci011al aos parlamentares es~ranaciros em visita ao JJmsil, IJ')?' motivo da comrncmoração do centenarin de sua inrlcprnulcncirr. politica, a credito CSJJCcial
de .'JOO:OOOSfJOO

O Prcsidcnlc da Rcpuhlic::t dos Estados Unidos do íBrasil,
usando da autorização eonstante do decreto legislativo numero 1. 583, ele 15 ele setembro eorrentc, resolve. abrir ao Ministf~rio da .Tnstiça r Nr:.:rncios IntcrinrP:::, para ocr.orrcr ús
dr•spezas de J'f'rf'fH:fio o homenagens do Congresso Naeional
~os parlamentares estrang-eiros em vi:::it:-t ~o Brnsil, por motivo da commmnoração dn centcnario de sna indepcndencia
politica, o credito rsp!'cial de 300 :000!\l, qnc serão enlrcgnes,
Pm partes iguacs, ás l\Iesas da Camara c dD Senado.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de lfl22, 101 o da Indepenrlrncia e 31·Í 0 da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO

~.

15. 693 -

DE

22

DE SE'rEMBno DE

1922

Arvrova o rcanlamcnto de portos nraanizados
C J>r0s'· 1 ·~rfc da Rcpnh1ica dos Eslnrlns Unidos do Brasil,
nsando cl~. antorizar:ão cnnsf ante da lf'ttra a. do n. 16, do
:ut.. 97 do dcr,rrto legislativo n. 1. 555. de 10 de agosto do
~orrcntc anno (1), resolve approvar o rof!'nlamrnto de '{)Orfos
nq:nmizados. qnn com r-.tl' hai~o. assignado pelo ministro da
Y1açün e Ohras Publicas.
Rio dr .Tancirn. 2'2 do s~'!.cmbrn do 1!1':>2, to 1o rla Indeprnria c 3'L 0 da Répuhliea.
EPITACIO PESSÔA .

.1 .- Pires do Rio.

Homero Baptista.
J. P. da Veiaa ftf1'1'anda.

Regulamento de portos organizados, approvado pelo
decreto n. 15.693, desta data
J.•T't. 1.. Nos portos providos de inslallaçücs modernas de
cães. oe molhes e obras congencres, serviços de dragagcm e
outros necessarios no tntfegq dos navios, executados por con0
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}f' i 11. I.; 1li. r],, t:: d•' ouf,1tl11'0 dl~ i81H1,
ou :u.lrninisft·ação. nn-.; I.!'J'lllOS doR der.rolm;
11~. -·i. KJ!I, d(.• H dP junho dn 1 ~~O~l. ~~ ti. :.Jti~:l. dt~ 11 dll fPYf'Iniro de !,DOi. t~s.;.a:-: iustallaGõrs P n~ ~r·us srrvü;ns Jiearão a
rul'go dn l\linis!t•r·i~~ da Yi:H:üo (\ Ohras Pnbl it·as, que cst.abelt~CI'l'IÍ a t•r.srwrl iva "Fisraliza!;ftn dn Porto''
ou n~partiçã.n
üquivalrnfP, df' :u~('C,r·do t'llJil as rli~posir:íí••-; dn prnRf'111P rr.CP.~·:'ã''

nq

JIOI'

nn.-; Lft'mus da
f~onlruc.tn

,gtJ!:tmnnf o.
Ar!. ~'." l\o.s por lo-; as:c;i m oJ·g-anizados. os actuacs l'egulamenf •)s, li' iH nn decref os crn vigor'. ficarão suhnrdinado5i HS

JH'CSPnlcs

di.<-~po~:iciin:;;

na z•ma

r'nrrr.~;p11ndenln

ús in!'"ltallaçõB-q

do porto.

,\rl. 3." ~erfíq cnnsidrradas installarões do porto todas ns
ol"Jras ou via:; naturar~s dn aer,cs'~o an nwsmo pndn, hem cnrn•)
os apparrlharnrntm~ nr•rr·s~~trioR ~~~ c·eu movinwnln maritimo
e_•, <~ommcrcinl.
Art. Lo Comprl.~ ao;:; rhrfcs c funrcionarios das repar-

tiçÕ{>s que trnham aef:5o nn. zona da.;; installat_:õrs rlo pDrf.o,
fMilitar~ dentro tlos limites de suas al<:adas e quanto posflivrl, a acção dos demai~. no ~,,~rltido do rnrllwrar as funcçõe~
do Acn·iço publico, poclendn, nm gm·al, pai' a f ai fim rntend~r-se dircctamPnf e nns e outros, havendo. Plll raso do dPH·a(~r(\rtlo, rerurso atf~ an:-; re~rH~ctiYo:::~ ministros de Estado.
Art. fl. 0 Dentro de sua;;; aft.rihuições, cada reparticão terá inteira libf•rdadc dr• arr.fín. nfín rabrmdo :h drmais qualquer intcnellt:-iío ou aclo l[tH· ·llus~;a pre.inrlicar nu restringir
:-u1 re.spertivns funrçôc,.; dP r:ula um~..
Art. fi. o~ ronflirto;;; susritarlo.q PI1Lr1• parf.pq P f'unrciona~
rin9 de repnrt.içõf'~ diY~J·sns ~f'rfi1• dirimido~ Pm p1·irneira
indanrin. Pf:'I•L.; rr."pr>rti·;os rlwfrs.
Arl. ·; . Pnra ns rfff•ií íJ<;; dn ·Prí>.~r>nh• rr>gnlnmt•nto serão
c·nn~.idrractn .;; rnmn ''Ernprr'7.r..~; dr Portos·' tr.H.lHc:; as rmprrzas,
companhia~; ou symlir:-~1 ~~~. fJlW l1•nllnm a :·rn earc;o ~a e~plora
dio de•" ~rrYÍ<;tl: rins in-fnll:t(!Õf'~ dn pnrhl, : '-.)Ii _~i.~t·fàcl"ag de!r;::·arln~; imnwdiatas <l:L RPpnrf ir;iin dP Fiscalizaç-iio de Portn.;
Fllhordin~rla nn \Tinic;fr•rin -!l~l Yinri"ío r• Obras 'Puhlira8 c• :t
rn.in rnrnrg•) dirrrto. n•, r·r;~., -rl!' arlmini:::f.rnr,fin of'ficial, -ri0

0

1

t•a I'Ú rssa

~~xplnrar,ão.

Arf. Fl.
rPparl ir,õ,• ..; r• •mPPieni "~: prnvidPnciarão dr'
modo a q1w as in.stallaf:Õt':-; 1lo pnrtn f' ..:.:0uo..; sf'rYi~_:os possnnt
ftllli'I'-ÍOII:ll' ~;('Jll infCI'J'IJ•p(:fíP. tln dia l)ll dt• nnill'. C~Hla Ulll:t
cqtabe!Pcrrú ns nomli<;i"iPs a ~f'l'f'ftl snl.isfPitas pnrn ~~SFH' fnncciollUitlf'nfn fôra rins hora-; nurmars ·de s0rviço. frndo t\ITJ Yi~ta
o~ r>nc:Jr;:ms na! nrac~ dr• Í:11'~ Sl'rdr,os PXIrnnrclinnrioR .
. \ Tf. fl." () fii'SSO:l) dos Sf'l'V i1:n.-; !li' I'XJ1)1ll':1ÇfiO do porl.n
~f' I :'t dp I Í\TP I'Sf••dha das J'(',.:fl""' iva~ cmpi'f'za:' P indcpcnrl:entP d0 appru\ at;ii•1 dv qualqlHT n·p~trti1:fto. ficando. porém, rr:,crvado ao:;: chrfPs dn qmtlfJnCI' di'F.;Sa'~ rnp:1rtições. dentro de
~mu~ aff.rihuietít's, n dirPiln d0 Pxir,ir :1 J'c~firnda rl•)s empn·:.rados íJill' pr•sc.::-tJ•l '31'!' (•nn::.:if!r•J·ndnc.: prl',i1rdi1·i:JP~: :'r nrd1•m nu
:\ .•:Pg-n r·aru:a •l11.-: snrvi1:n:;; a c.:(• i 1 en r·go.
Art.. 10. ;-.!f'lll PI'I~jl!ÍZil do dispo~lo llf) litnlu vr. capiluln
ll, sec,_·iin :..'". da Sova Uon';•didnrfl~, dac; Lris das Alfandeg:.t-'
(' dt'C:Cll' qu·~ rutrl c.:r•ja ;·unlt':ll'io a PStP rPgn!rlmPnfn. n pnlir·iarllenfn infpr'Tl<i dn l';ír.-; f' ~:wts dr•rwndnnrias f'nmywfp ti rntPT'I'za 1'\i•J·ot·:-t•lril':t. fi,,< ,.:(•1'\-if_:••-; do pnr!o.
:\.ri.. J I. 8t•t'Ú li \"l'f'. em I;"I'J'al. () ÍTI!ZTt--:sn na;; rai~ cl.S uos
r.aos clf' :1trac.a1:fi,, c a hnrdn dfl qunlquPr Pmbarcação nelle.~
atraeudu c dt:·senlhnrnçadn pr>lns Yisitas r(lgulnmentare81, ca0

_\.;

ao~ !'Ommsllrla.nnaYin«. rnda lllll na sna al\:ad;_t. inlPrdit· aqllf'll•• in:.tresso incliviclunlmcnfn f'nJ easns l(fUt' t.rnham por fim g·aPantir n:; ~uns aftJ•ihuiçiír·~ r rfl:-;pon;:::lhilidadrs. ou rolh~r-Livn
nwnll' !'Jrt oeca-;iõrs annrnuv's que nwn:~f'lham tnl nwdirla H

'he-ndn, f'ntreUmf.o, a fllWlqner J·cparf icão on
ff)B

rio~

lwm da nrclf'm gPral.
A rl. :l:!. A ex:plnrn<;fío das installaçõcs dos portos nrganizndus SPl':'i feif.u, f anl n flli:tnfo possível, separando os H-ei'' içoEl ch1s gpnr'rns nacirmaes Iins PSI.rangeiros de imporlnGão,
sujellns a dir0itos adunneiros. de modn a Jacilifar a movirnPlllnçfi.o dos primeiros r reduzir o eneargo da fisrmlização díl
AlfandPp·a. nnquella parto adstricta no reeonhecimenlo da nat.nr"n'. rias llll'rTadnl'ins rm frafrg-n, srm nntrns form:-~linadP.~
pn!~t nl'ion•s.

·

~\ri

. 1:1. r.nmpet P {1. fiscaliza~rw do porto:
o.) Anperintender a disfribuicão do~ navim; a ntra{'.tUem
no:-1 r:\PH, merJianle Jll'(\\ia r1CqUÍC"CClll'Í:J da ;\Jfand('g!l. pal'l\
eada cnso;
b) fh;rnli7.al' nu CXCI'Hiar a ronstrucr;ilo de qualqum· obra
rfn mr.Jiloranwlll o 1ll1 ~Hll{l! Ía(:ão das installaçÕCS d() J1f1r·lo, proI'J'Í:tnJP!lle dil,1, inclu ..:;iyc ~~r~u~ canacs de accc~<:Jo;
c~'

obras

zrlar
L'

P

providenciar sobrP n con"•'J'Yação dl' l ~'::~
da::; in c:: f all:u;0rs do porto;

i"i.fl

upparr.lh~nH~nt o c.;

li) Htperintender a e-xrrw;-ilo rlr:' todm.; u~ upera~,~õ~~s ~
enoul'gog eonsnrJw11tes ao.;; serviços, atracacão, carg& ou de•corga no caes, eap:ltazia~. nrmazt·ua~;c>n~ P :1 iTrea.daç&o da~;;.
taxa~J do·s serviç:J<::; rn·Mtndos pt>las in"L::dl;wíiPs do IH.1J'to;
e) intervir na Pxeeur_·ão dP qualqtH'r' obra publiea
ou
particnla.r pr0,ir.ct:tda 1'!11 lognr rpw possa intr~r·~ssaJ· n d~"3·
~'nvolvirrH'ntn prrf-'·f~nte 011 futuro Jl:l~ in~t:llla<.·íie" do p(Jr-t~J.
J·\l'f. H. Compd" ú _\lfnndPpa:
a) fisealizat· f' PfJ'flc.lnar a :ll'l'•~··ndncfitJ d11-1 dit·t~itos a.dnanelros e dcmai<; impostos fPdt·r:wc; a qur> ~~ofpjam stt.i('.ifas Rli
mNTallorias. nos portos;
lJ) fisealiz:n· as lllt't'eador·i:l'~ ~·ontic!as na:-< r'n1hn.rr.:t\ÜI~S
fnndcadas nos anl'r . r:tdouros nu ;d racad;t" aoc; caes ,. qtu•
possam interrss:.H· no fi·scrJ:
c) fiscalizar nos raf'S· r 1ws ni'JPnzrn~ o mo\'Í 111f'nlo de-::t
mercadorias sujPilas a direito·s adu~nwiros:
dj aferie o.-.; app:Jt'f'-lho~ dt\ fH'sagnm ou nwdit;ã.o de llH't'r.adorin<; tSujrif:ns a rlil'Citos adunnrirt'Os:
c) examinar a ('.:::('ripfm'aç>.fío dos :1rmnz0ns qtw cont.n~
!tharn m•.'!'eaúorü1..: dP iruporiaçfi.l, f''lfrnngeira. ~mjeif.as o. direitos ou isentas :pcw lei, rullrirandü os rr.sperLivoii 1.c>rmns 6
podendo rn·ocPdPr a hnlmH·o~, qtwmlo o jnlgnr n'>crv;r-;.~n·io ao..;
intr~J'r"""rg do fi :;;,•n;
f) julgar pr,~Yi:HnflnL~', fpndo Plll visfn os inff~l'fl·SSP·-~ do
fip:;f~O, da ~~on''rnirnci:t. Hll in'''•ll\ Prtic>tw.ia ria af.ra,•ac.~if~,
de
<Jll~lf(ll''l'
1'!J:lrJO;

I'Jnf1:1T'I':li.':ÍII

!111

!111':11

lflTI'

Jlll'

lJOIJ\'I'l'

Sir.fn

r}(~i-

u) ncnn1.pnnhnr :1~ orwrnrõr-; rlr carg'a o rir>c;ear~a dAA
I'TL hru~t'al·iif'-s quP pnssnm cnnduz i r yn In nw~ qtl r in '''l'f'S'9mn

ao L"-co, 'não podendo fars opcrari'íP"t sc'r rffrrfundns ~Nu ~
}!l'f'.C':"~; ~~a dr mn sru rppresent.a.nf c;
h) prohibir o transito pl'lo ca.es e sua~ d(>tpenclencias a

qunlrpJ<'l'

individuo

qne

tin'r

commr.ttido

fraude ou que

474

ACTOS DO PODEfi 'F.XF.CUTIVO

se torne su.spcilo :i :.:cs·urau~a do fisco, podendo tal prohibi-<~
ção ser generalizada em casos espe-ciaes e determinado'B;
i) conhecer c julgar os conflic-tos que, sobro objedo de
seryi~·o atluanniro occorrerem cnt,rP fn11ccionarios da Alfandega, as pal'tt·s uu o~ empregados Ju ~'l'l'\'ÍI;.u de exploração
do porto;
:i) resolYei' em ultima instancia sobre a ~~ahida de qualquer mercadoria ciue interesse ou possa interessar ao fisco
aduaneiro;
1.:) apurar as responsabilidades sobre avarias, quebras,
repregaçõcs ou quacsqucr damnos mn Yolume•s sujeitos a direi tos aduaneiros c encontrados em tacs condições nos caes
tJU annazens de porto;
l) toma.r qualquer providcnr·ia qtw lhe pareça conveniente para apnr:::n· eonfrabandos ou dl'"l~:nninlto de~ mercadorias su.kilas a din•ilos adua111~iros.
Art. Ui. Compcf e :i capilania do porto:

a fiscalização tcchnica. da1s corHJi1:ücfi de navegação
e as devidas licenças de sahitla;
b) a fiscalização das equipagens dos navios c suas composições;
c) a fiscaliziação e regulamentaç.ão dos movimentos e
manobras dos navws e embarcações, inclusive suas atracações aos caes e respectivos dirigentes ou praticas;
d) a execução e conse.rvação do balisamento dos canaes
do accesso aos caes commerciaes.
Rio de Janeiro, 22 do setembro de 1922. - J. Pires do
Rio. - Horn.ero Baptista. - J. P. da Vei(Ja Miranda.
a)

das

~embarcações

DECRETO N. 15.694 -

DE

22

DE

SETEMnno

DE

1922

11 bte ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
de 20:000.J, afim de que o maestro Heitor ViUa-Lol)fH
possa c.rhibi1· até 12 concm·tos em divm·sas capitaes da
Ew·opa
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil~
da autorização constante do art. 3°, n. 15, do decreto n. 4. 555, de 10 de agosto findo, resolve abrir ao ;vnni~terio da Justiça e Negocias Interiores o credito de 20:000$,
anm de que o maestro Heitor Villa-Lobos possa exhibir até
1:.! concertos, dos quaes seis de orchestra e seis de musica
de camera, constituídos com producções musicaes suas e dos
mnis notaveis artistas brasileiros, á sua escolha, nas capitae~
ct~. França, Allemanha c ltalia e, si possível, ainda nas da
lJ!glaterra c Hespanha.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1922, 101° da Independencia e 34° da Republica.
u~ando

EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira

Chave~.
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DECRETO N. 15.tHHí- DE ;~1 DE ~ETEl\IBHO DE 1922

A brr rw Ministr.rio da Viaciio c Obras Publicas o crPdito de
6.700:000$, em. apolice:., drt dividrt publica, ?HV'a attcnder
a despezas com a construcção do ramal de Paranavanema
,. da linha do Rio do Pei.xc.
O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 64 da lei n. ·L 555, de
10 de agosto ultimo, resolve abrir ao :\rinisterio da Viação o
Obras Publicas o credito de G. 700:000$, em apolices d!l. divida
publica, desUnado a attrndrr a dcspczas com a con3tnJCção do
ramal de Paranapnncma e da linha do Rio do Peixe, dr accôrdo
com os rontr:wtos autorizados pelos drerctos ns. 12. 4~H, du
:H dt• maio de 1!l17 e J:2.fJ79, ~..lo 23 do mesmo mcz c anno.
Hio de Janeiro, 2.4 de sctern!Jro de JÇ)':!~!, 10to rh Imlcpcndencia c :H o da Hr•publica.
EPITACIO

PESSÔA.,

J. Pires do Rio.·

Homero Baptista.;

DECRETO N. 15. 69G -

DE

27

DE SETEMBRO DE

1922

'Abre ao Ministcrio da Viação c Obras Publicas o c1·ed.ito de
2. 000:000$, ern apolices da divida publica, pm·a attender
a despezas com a constntcçlin dns ramacs de A1'aranaud e
de rl1'!rssanoa
O Prrsidcntr. da fif"publica d!Js Es! a dos Unidos do Brasil,
usando da autoriznr;fio contida no art.. 61 da lei n _ 4. 555, de
1 O de agosto tlHimn, rcsolyr. nhrir ao ~finistr.rio ela Viação e
Obra'! Publicas o crr.dito de 2. 000:000$, em apolice.9 da di\'ida publica. para :ltlcndcr a despezns com a construcção dos
ramacs de Ararnngu:!. c df" Ul'ns~nTLgn. ele ar·cürdo com os conf.ractos a que Sfl r0fr>rmn os d!~cretos ns. 13.192, dt~ 11 de scf(•mbro dr~ JU18, c 13.(i:27, de 28 de m:1io de 1919.
Hio de .Janeiro, 27 de setembro de 19'?2, 101° da Inclcpendcnria c :14° da Rrpuhlica.
EPI'.!'ACIO

PESSOA.,

J. Pires do Rio.

Homero 'Eaptista.
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Ju!.niza u uti11ísll·u ({,, Fu-:ot'!lda a t'tH'iffír· f:U)UO upoUcr.s tlct'
diritln pt!IJ/ir·,, intr:J•IIro da Uni(í._,, d!'glinoda.: t!O rnst.cú, da.~
acS?)I':;(Is com o Olli)dir,:rin du porto du Jlin r/t' .loJu•j)·,

O Presidt'nfr da. Hepubliea dos Estados Unidos do Br~qil,
lendo f'tn vi~tr•. n qu~ dispõe a lrtlra a dn al'L. lit.i ela lri rm!llPJ'tl :'l.!í!íri, dt• 10 f\p ago~lo !'indo~ tlrercta:
ArL L" Fil'a ,, mini~tJ·o da Fazenda auLori7.aclo a emitlir
15.000 apolirrs da d ivirla publica int1~rna da União, do valor.
df~ um conto rlc~ rt~is L'ada uma. ao typn flp 8~~ 1o, .iHI'o.c; do 5 o/o
an nnno, dPstinndas ao nusteio {las dPspPzas rnm a ampliaçüG
do porto dn Hio ri(' .laneiro .
.Art. 2." Bcvogam-s0 as dispo~ir,õrs em eontrario.
Hio dt> Janeiro, 27 de srtemhrO df' El?.:!. I 01 o da Ind!'pcnll(•neia 0 ~l4" da Republicn.
EPITACTO

P .EBSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO !\'. 'l!:i. 69R -- rm 'v; m: HE'T'E:'viBno DF. 1. 92?

i\pp-ruvo f/.8 altemç(it:s llo ..:.; f}Statutos do nnncu dos Ftmccioncirios PulJlicos. feitas pda asscmlJlhr qel'nl ''x:h·twrdinaria.
renli-:.otla {'1JI 8 dt• maio r{(' 1922
O l'rr~idenl" da HPpubl ica dos E-;t fldo'·; UnidPs do Brasil,
ai t.f'ml··ndn ao que rcqucrf'u o BUIH'n dus Fnnecionaríos Puh! i1·.os. rom <.;édP nn Capital .F'ednral. e cnnstit ui do na confor!í1H~ade dn dt•f'l'f'lo n. 7 J J, de 20 de sdf'mhr() rl ~ 1890, resolvP
a;JJH·nym· as allrt·n~{õec: elos seus ·t•slafutns. frifns pela assemhlt~<l g-rrnl 1''\.IT'flOI'dinarin. rwtlizrda Nll g dr~ rnnin do rnrrcmto
armu. pl'l:1:> qtl:.w~ fui fixado o eapitul c•rn :í.IIOO:OOO$. P mociifir·adu o nrl. :JH «h..: tJJnsntos eslat.nto.-~.
Hio d(• Jnnf'iro. ~7 dt• srV•mbro "" I!';!:._>, 1o I,, ~~~ Indeflt'Udenri:J e :3~" da Repnblica.
EPl'fACio PE8A0A.

Homero Baptista..

DFrCRETO N. f 5. 699-

NÃO FOI PlTBLtC.:WO

~\CTOS DO

.r\llfflllt'llfa o

JII!Jif''J'U
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tlr WJt:nlcs

{iscues

do:~

tf,:

Í1111Ju.dos

COilS'UrJIO

o Prt~sidelll•· da JtqmlJli<'a d1J~ E-.;Ladus Uniuo:-: dP llrasil,
u:-;amlu da aut(li'izat;ão t'l)nLhla no arl. l!t9, do dr,creto n. ·Í .55G,
fle 10 Je ago::d o do enrrr~ntn am1''· res_olve augrncnta1· f) num e r',
,}{~ ar~Pntcs Ji:-;cac:-; 1\t ~~ i nn)nsi oH de consumo. fl~ntlo:
.,

..... no doni Pará; flo Amuzonati;
j

Jltl

OI' Ít 11'

5 no do Maranhãn;
~ no litl Pi anlr:'.';
., nn rio Cl'arú;
:I nn do Jlio Graudr, dn .'\nrh:~;
6 llO da Parahyba;
i na capital I' 7 ]lll in I ·~ritH' de Pernambuco;
.1 na capital (' (i nn interior de .Alagoas;
1 na capital (~ I Jll) inU~1·ior dp Hcrgipe;
:t 110 in f "ricw da Bahia;
:l nn dn Espiri!_,, Sant1.1;
:) Jhi ch • Rin di~ .1 ::me i r o ;
!) nn ni:-·lrieln li'Pdcral:
1 llU capita: I' ~ no intcriol' de Mimu; Oi"l'~tt.M:
10 no jn! eriOJ.' di' S. Paulo:
~ 110 do Paran:'.i:
j

no de

~anta ~at.tw.rina:

JO llO do IUo Grande do Sul;
:I no de Goyaz; e
:t 1111 t}p .\Jallo ( ~ 1'11.--j.~ (I •

llio de .Jaiwit'U, ~8 dl~ ~clembro de 1922. HH" ctn
dcncia o 3-í" da llcpublica.

Jndep~'ll·

EPITACIO PBAt:;OA.

Homero Ba.ptisfa.

DECRíETO :\. H)./01
Abre

(J(}

JlinisteJ•io da

f,J de

.I?'S[ i~~u t? x,~uucios

TnlctÍOl'CS

f)

I'I'Cdi-.

-~ :200$,

ow·u. '))!. ·tr, Jwaanwnto rlo 1n·cmio de viagem concedido ((() ullf,J/11() laureado, da. lztrma. de J 9'1 r.
da Faculdade de Mcr1i,·i1w do Bnhin, D1·. Bunufdo Dini-:.
Gonçrtlves
O Pre:;idcüte tia Ilcl'ulllica. dos E~lauus Unido~ do Brasil, usando da autorização constante do art. ao, n. 13, do decretv n. 4.555. do 10 de agosto d~ 1922. resolvo abri;r ao

Ministerio da Justiça c Negocio>B Interioret:J o credito de
4:200$, ouro, para occ·orrcr ú despezn com o pagamento ao
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alumno laureado, da turma de 1911, da Faculdade de Medicina da Bahia, Dr. Euvaldo Diniz Gonçalves, do premio do
:viagem que lhe foi concedido, de conformidade com o artigo 221 do regulamento appr,ovado pelo derreto n. 3.890, de
f do janeiro de 1V01, quo vigorava ainda quando se matriculou no referido estabelecimento.
Rio de Janeiro, 28 de setembro dr) 1fl~~. 101 o da Indcpendencia o 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Perreira Chaves.
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1922
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N. Hí. 70~- .FAZENDA- Decrrto de ~ de outttln·o de
19.22 - Fixa o numero de fiscaes para o scrvir:o
de fiscalização da eobrança do sello adhesivo A
outros impostos a que estiverém sujei. tos os papeis
e documentos de transporte marítimo e fluvial e
de fretamento de navios ...•..•...•.••••••.• ,....
::\. 1~. 703- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 2 de outubro de 1922 - Abr·e ao Minis! crio da Justiça e Ne,gocios Interiores o credito
1k 5 :300$, para pagamento do escrivão da Policia
do Disteicto Federal, Antünio da Silveira Serpa,
relativo á diffcrença entre os vencimentos de sen
eargo c os que lhe foram pagos, no período de 9
de janeiro de 1917 a 14 de junho de 1921, em que
:serviu em delegadas do quadro da 1" entrancia.
X. 1 j. 70-í- JUSTIÇA E NEGOCirO'S INTERIORES Dele reto de 2 de outubro de 1922 - Abre ao 1\finistcrio da Justiça e Negocias Interiores o Cl'edilo
de 65 :'0'00$, destinado a adquirir dos herdeiros
do pinto:r brasileiro Pedro Americo os quadros
uor este deixados, podendo alguns desses quadros
ger cedidos, mediante .pagamento, ao Estado da
Parahyba, onde nasceu o pintor ..•...•••.. ,.-•...
;\. 15.705- VIAÇÃO E OBRAS PUBI,ICAS - DecreLo
de 3, de outubro de 1922- Ap.prova o projecLo e
re.-;peetivo orçamento na importancia de rr'is
4u5:3H$698, do 1° trecho de um ramal ua :&:str·:.~.Ja de• FeTro Noroeste do BrasiL qnr, partindo
da I'S(UI_'ãu ue Lauro Müller, demandaní () espigão
t/iyi-;or dos rios Feio c Tibiri(.'ú, pot· elln se desenv~lvemiD, no Estauo de S. Paulo ............ .
.\. J ~,. 7UG -- VJAÇ"\.0 E OBRAS l'UBLICA!-i - Doerei o
ctc 3 uc outubro de 1922 - Approva o traçado do
canal e da e•strada do rodagem entre Manguinho:;

2

2

.,,,
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e Raiz da Sevra da Estrella, a serem construidos
pela Empresa de Melhoramentos da Baixada
Fluminense, bem como a planta dos terrenos situados no Districto Federal que, além dos já desapropriados, estão comprehendidos no n. 2 da
•clausula 5' do conlracto celebrado nos termos do
decreto n. N,.589, de 30 de dezembro de 1920.
N. 15.707- V TAÇA O E OBHAS Pl TBLICAS - Decreto
de 3 dr outub:·o de 10:22 - Approva a modif'ieação do projecto c do l'espediYo orçalllento, na
import:mcia de 18. ~~8<i: 18í$870 (dezoito mil trezentos c oitenta seis contos cento e oitenta c
quatro mil oitocentos e· sütenta réis). para melhoramento do porto de Paruuaguá, e altera a
clausula li do contracto celebrado com o Estado
do Paraná, para execução da~ ob. as dPsse porto,
fixando novo prazo para ~en inicio. . . . . . . . . . . .
N. 15. 'i1U•8- YIAJ}ÃO E OBHAS PUBLICAS -- Uccrl'to
de 3 de outubro de 192.2 -- Ahre ao Ministerio da
Viacão e 'Obras Publicas o eredito de 120:000$
para subvencimwr a navegaefin entre Corumbá
c Cuyabá .................. ·..................
N. i5. 709- \'IAç,:w E OHIL\.S PtJBLJCAS --- Decreto
de 3 de outubro de HJ22 -- App:·ova os projcctos
de diver~as obras a HCI'Pm ext~rnt a das pela Companhia Geral de 1\Ielhoranwll t.os no \laranhão,
no trecho de ligação da E. F. S. Luiz a 'l'llerezina eom a E. F. Petrolina a There:lina, e beu1
assim os re~pectivos orçamentos na impurtaneÍ[i
total de 150 :ü18$571 (cl·llto r• ciacuent.a conto:;
:;eif;cento:; e dezoito mil quinhentos e seLenta e
am réb), e concede á mesma Companhia, auto~~iz'lção para construir passagt~ns de n iv e! uo
mesmo trecho.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. !5.710-GUERRA- Decreto de 3 de outubro de
1922 - Abre ao Ministerio da l<'az2nda o eredito
especial correspohdent c a :30.00111 francos para
indernnizar o coronel, hoje gentTal de brigada,
José Fernandes Leite de Castro, de passagens e
outras despesas com o transportE' do commandante Roswag e sargentos Faribault e Terade, da
Missão Militar Franccza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. f 5. 7 i 1 -MARINHA - Decreto cte í de outubro de
i922 - Ab~e. pelo Ministerio da l\!arinha, o credito de 240 :65•0$33G. para pagamento da differença de vencimentos ás gnarnições de diversos
naviOS da Armada que rle~cmpenhnram commissões no estrangeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. i5.7i2-FAZENDA- Decreto de 4 de outubro de
1!J22 - Abre ao iMnistrrio da Fazenda o credito
até a quantia rlc 5: tOO$. pnra pagamento da differença de meio soldo e mnutepio a que tem di:·eito D. Rita Mesquita Pillar, viuva do mnjor
Fabricio Bapti~ta de Olheira Pillar...........

3

4

ü

1

ü

7
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S. 15.713- FAZENDA -- Decreto de 4 de outubro de
1922 - Cede ao Dispensaria da Irmã Paula tcrJ'Cnu para sua definitiva in~tallar;ão..... . . . . . .

!J

1~;.711---F.\Z.ENDA
i();!~ Converte

--lJcl'reto ti!'-! de uutubro t1t:
em collcctorias as !Ilesas de
!lendas J''ederaes ele Camaragibe, Pilla::·, .Porto
Calvo e São Migud de Calllpos, Estado de Alagôas,
r: S. SchasLião de Tijuca~ • .B:stado de Sauf.a Calharina, r: lhi outras providencias.................
l ;, . 7 1:J -- H I~L.\I_.:üES EXTEiliOllf~S - Decreto de
~ ele !IUlnlnrJ rlr 1\1:!2 -- Crca um Consulado lwHO!'Ht'io t;m Ad!lis ~\.bbaLa, na AlJy.ssinia........
:\. 1"'. I!G- VL\Ç,IO 1·: OHHAS PUBLICAS ·- Decreto
:Jc 5 de outuLro de 192~ --· Appruva as plantas
d0 mcllwrameutos '..la barra c porto de Ilhéus, no
Estaclu -Ja Bahia.............................

.\.

v

!J

9

10

.\. J;,,-il/-F.\.ZESD,\ ---- Oec:·eto de 1U de outubro
Je 1(12:! - Coue('dc autol'iza~~ão para funccionar

na Hepublica a companhia "Halo-Argentina de
Seguros Gerae::;", com sé de em Buenos Aires,
H01publica Argenl.ina..........................
.\. J.;). 7 J 8 - FAZ.END.\. - Deerl'to de 110 de outubro
dr: 1\1:22 - Abre ao l\Iinisterio da Justiça o credito
de 1. oo·~ :000$, (jJll apolicc" da divida vublica,
rteee::;sario para ocenr.:·er :Í8 despesns com a conMl'lweão e installar:áo do ellifi>cw destinado ao
rurwe. JOIHillJell!O da Ju:;tiça Local do Districto
, .. l'dcr:J.l e dú uukas vrovidencia.~. . . . . . . . . . . . . .

10

11

.\. l :J.; l V- Hl!:L_\.CõE::i EXTEHIOliES Decreto de
10 de r:utub:,o de 192~ --- Promulga os Actos
Postae:;: do Cougrc~so Pan-..\mericano reunido em

Bucnos-Aire:-; em 1!JZ1........................
\. 1;).7:20--GUERR.\ -·-Decreto dl'. 10 de outubro de
í!L'~ Altera o regula1ncuto das Escolas de Intendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\. 15. I :21- F.·\.ZENDA -- Det;reto de W de outubro de
tu·::2 -- .\bre ao i\Iinistcrio da Fazenda o credito
de 100 :Ü'LO$, ouro, t\ 2·. 000 :OIU'O$, papel, supplerncnlar á vPrba ::JO", « Excrcicios findos», elo vi(;Cnlc orr:anJeiJ t 'J rlu mesmo ministel'io ......... ,
\. 1;-,. 72"! -·- ,fUSTIC.\ .E :./EGOCIOS I.\'TERIORES Dec•·eto de li d~ outubro de 19:22- Abre ao Ministerio {la Justie<:t c Negados Interiores o credito de 1 ::200~. para completar os vencimentos
de escrivão du 3° dí~tricto policial do Di,;tricto
.Federal, com exercicio no ~30", na importancia
de ~J: ~00$, annuac~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
\. 1:J. 7~;_;- F~\.ZEND.\ Decreto de W de oulubro
de 19~2 - Autoriza o ministro da Fazenda a
emitti:· apolices da divida publica intel'!la da
r_·n ifw, de 1 :d)(lU!l) ,. 300!1) t:alla Ulllll ai,,~ a impor-
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l<mcia tlc G:J. 000:000$, para a LLendo r ás neccs ..
sidJ.des do Exercito e uá outras providencias .•• •:
1G. 72.'! - J U STIGA E NEGOCIOi::l ll\'TERIOHES JJeet·eto de 110;· de Dutubro de 192.2 - l\Ianrla llUC,
na eleição para coustitnição do Conselho Municipal do Districlo Federal, no 1ricnnio de 1922 a
l.\l:!5, ~c observem as inslrucçúes approvadas pelo
decreto H. 13. 75G. de 10 ele .;:etemb'.:·o de 191!1.
15.i:!5-VJAÇ10 E OBllAS Pt:BUC.\S- Decrclu
de 11 de outubro de Hl22 - Abrt~ ao Ministerio
da Viação r Obras Publicas o crcdi to de 60 :000$.
ue~tinado a occorrer ás despesas com a abertura
·de uma estrada de rodagem\ da ,jusantc á montante da cruchoeit·a de Camanáos. no município
de ~- G;!!Jl'icl, allo Tio Negro, E;;tado do ,\mazunas ...•........•............•...••...•...., ..
13.nli-VlAÇÃ0 E UURA::l l'CBLICAS- Dect·plo
de· 11 de onlnhro de 1922 - .\brc ao Ministerio
da Viar:ão c Obras Publicas o credito de réis
:! . uoo: OÍJIO$ para a conclusão do cd ificio dnstinado
aos Correios e TdcgTaphos de 8. Panlo .....•..
l:í.l:!l- VL\C.\.0 E OBHAH Pl'DLIGAS- Decreto
de l:? dP niilubro de 1 \J:?.-2 - Abro no Ministcol'io
da \'i adio P Obras 'Pn hlieas o ct•r•d i to de HG0$0'00$,
)lal'a aequ isi~·ãn de um 'll~"l'dio tkslinado á Hepai·lição dos Tclegrapho~ na eapilal do Estado
.!]e f'L rnambuco .........................••••..
1:5. i:!H --.FAZENDA - Decreto Je 1:2 de oulubl'o
'li' lU:Z·2 - Autoriza o Ministrn Lla Fazenda a
mandar· -cunhar lllllf'lit>. de prata do Yalo:· dp
:.'*0\IU, r'.llt .~ubsl ilui~·ão de papul-ntrll'da ineinl'rat!o
13. 7:!\J- VIACi\.0 E~ OllJL\:-< l'I_:l3LlG.\:-i - Decreto
de ta .cJp oútnbro Lle 1\U:! - ,\ippr·ova os planos
para construcção da nova r~:;lação f]o Noete, üa
Estrada de Fe:To Central do Brasil. na cidadr)
de S. Paulo ................................ ..
15 .7:>0- \'L\(J\.0 E OBH.\:-; JlL'DLI·C.\8 - Decreto
de 1:3 {k oulnbr·c de 1H;!2 - Abre ao .Ministe•rio
da \'iar.~ão r~ OL11·as Puhli!;as 11 rrcdilo de HO:OOO$,
para attencler, nos restante~ mczes do corrente
anuo, ao pagamento da sulJvenc:ão á Companhia
de Navega~ão a Va•por do Maranhão. d1• propriedade do Governo do mesmo Estado ......•.....
13.7:31- \'IAÇ.lO E OBRAS 1'{.1BLTC.\~- Decreto
til' 1:1 de outuh1·o dl' Hl:!:: - A1rtr:q·iza a exccu~:ão
'"" al:.;uu~ <los ~erviçoR " tr11"'a,.; a !'Pl'Clll exc,.,Jlarlus Jl' la « Compauhia Gnral dr• J\ldhoraltll'·!llu~ no i\lal'arlbüo », na Pxplanada da l'=<hwão
dt• Thr~r·t~zina. !~ eonslautr•.;; dr> orr·<uuenlo suh~li1111 i\·o a]IIT:lenlaclo ]JPl:! fll'JW<:Itn~i8 Fr•dr~r·al da,.;
E~Lrada~. ua inrpol'tanei<l rlr'. ::o't: i~l~\H.7 (rluz•·ulo~ I' qtwlorz ... r•or!lth ,;1'1.1\t~cnlth e oitt•ula r~
um mil nriYtTL'nto~ I! qqatTrlia e ;;!'[r) r·(•is'• ....•.
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N. 1!í. 732 - VIAÇ.-\.0 E OBfiAS PT'BLIOAR - Drrrrto
rir J 3 de outubro de 1922 - AppruYa o orçauwnl o, na impor! aneia dP 1 . 13G. 2H4 (um milhão
qunfrocrnto?> n tJ•inla r F~r·iF~ mil rluzrnl.ns r quatro)
f't':liH'O.~ francrzr~. 159 :4'18*l~H (ec•nto r rinco••nl a noyr• r~nnto;;; quatl'occnlos r dezoiln mil snis<"Pntos e quarrnt.a n quatro rr;is), ouro. r ...... .
I 07 ::lCG80!Hi (cr'nf.o C" Sl's.srnta r scl.r ro11tos h·rZI'Illo;; r !';l'SSl'nfn r seis mil c noventa c Rei;:; n;is).
~'ll1 morda-papel. .para aequisição dr quatro {'fi!Tns
para passageiros clr I" classe, cinco para os DP.
~" f' dois carro~ rlr corrrio r hagagrm, t·cstante
do matPl'ial qnr a Companhia .F'erro-ViaTia l•:'stl"
Brasileiro ficon obdgacla a fransferi1· para a f<:slrarla rle Fel'l'o Bahia e :\tinas.................
:; . I :i. i :J\1 - YTAC.~O E OR fiAS PUBLICAS -- D••rt·el o
do J:l ele a·nlubm c],, 192:? - ·Approva o orçalllf'.'lfo snpplrmenlar rias funda(}õrs dn novo Pdifiriu da estar fio de passageiro~ da E'lf rada df'
Fel'ro do Parão;í.. em Paranagu.i. na itnpnl'fanda
dr fi~ ::102$017, (rincoPnf.a ~~ frps contm trrzc~nfns P noven:.a e dois mil P llPzr·sPII' rr'•isl....
'i. IG.i:1\- VI.\C"\.0 E OBfiAR Pl:BLIGAR- Df'crelo
rir. 1:1 dr• OlJ!ubro dP 1922 -Autoriza a rnnovar,
rom n Gon~rtw do Estado do Maranhão. o confmrf•• r]t) na\'c~gaçiio a fl'''' sr rPff'"P n rlPcTr•fo nn!dl'l'o li .:i:' I, dl' li dl' maJ·c,"<l rlP l!ll'í..........
S. l:í.i;};,_VJ:\.C,\.0 E OD\R!:\~ PUBILliCi\R-fkl'l'rlo
de 18 de oútubro flp 19:?:' - :\hre an :\linislf'J"io
da \'iação 1'. 'Oüt·as Publicas o c'l'Prlito dl' r(>i;-;
J(l: S08*ríriü (df'zpsseis conto~ quinhPntns n oito
mil quinlwnfos P concoPnfa rcqs), para affrndrt·
:í~ r!PspPRas eom o as~enfanwnlo da pPdt·a l'llnclallJPnfal da futura Capital ria Jlf'I1lllllic·a.........
:i. I:J.I3G-GUEn\RA-·Dc.c!'f'fo de 18 dP ontuhl'll rle
I !'l?? - l\Janrla organiza1· o :!" gJ'\lfW dn arlilhaJ'ia dr• montanha e o G" hafalllã<~ dP f'llgPnharia
:; . I :i .I :li -:\IARIX·IL\. E (iUEJlfiA -Drrrctn rlr ·18
rjp OU[Ubro de 1!)2:' -- fi('gU]a O llSO i]a hatTP(a
t'<li110 rlisLinctiYo da ttw.daliw ntililar...........
:'\. l:í.'i:l8- FAí':EXDA-DPcrclo dr. 18 dr ouluhro ele
I \1.?:' - Abre an l\Tinisf Pl'io da <l·'azP.nda o credito
r·~IH'r·ial dP :!\11 ::10/ll':í·OO. rlt•stiuaclo ao pagamento
de Juros clr apolicrs, rtB!r~arlos pela \'f'rha í" iln
orr:amrnlo do nwsmo mini~IP.rin para r1 rxrrririn
dr> 1!l:!O..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
.\. I :i. i:i\1-F.\í:E:'\DA-DecrP,lO dP IH 1!1• nnlullro rle
I !'l:!'? - Abt·e ao l\linisf.pr·io da Fazenda o t't'f'llif"
r•spr•1·ial dr> :!R :575:t;l7 í, para occnrrP.I' ao paga'llll'lllo da dil'fet·en~:a de Jll'll'iÕP~ a U ..\largarida
Ocl avia TibUJ'Cio Carnpiro. Yiuva do g·l'nr~ral
AnLonin Ernrslo Gomcq Carnriro, no pr.rioilo rir>
lrvct•eiro de 189 i a 30 ele nowmbro (!c 1!10!1. . • •.
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TNDICE DOS ACTOS
Pa:~.

N. 15.740-FAZENDA-Decreto dr 18 de outubro de
1922 - Abre. ao Ministerio da Fawncla o credito
de 108 :OOü$, supplement.ar á verba i" do art. 122
da lei n. 4.555, de 10 de ago~t.o de 19:?2......
N. 1.5.741-FAZENDA-Decreto de 18 de outubro de
1922- Autoriza o ministro da Fazrnda a emittir
apolice.s da divida publica intema da Unif\o, rio
Yalor de 1 :000'$, juros de 5 o/c no anuo, inalienaveis, para pagamento do premio ele 2::i :000~
eoncedido ao guarda-freio~ da Estrada de Frrro
Central do Brasil, Isaias Francisco Fen·Pira. . . .
N. 15.742- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-· Decreto
de 18 de out.ubro do 1922- Approva o incorpora
:.í conta de capital da rêde de viação ferrea federal do Rio Grande do Sul as de~pesas rffe.ctuadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, até 31 de maio de 1922. com a reparação de
locomotivas e substituição de dorment.e.s, exfrnordinarias, na importancia total de 3. ~HH :!143~L!O
(tres mil novecentos c novcnf.a e um contos novecentos e quarenta P trf's mil eento c vinte
réis), bem como approva ns relaçõfls de serviçoR
e obras extruordinarios a sermn e.xecutadns at(>
31 de dezembro de 1923, na mesma rêde. . . . . . . .
N. 1t>.743-.TUSTIÇA E NEGOCfüS JN'rERIORES Decreto dP 18 de outubro de 19:?'? - Abre. no
1\Iinisterio da .Justiça e Ncgocios Interiores o
credito Pspeeial de 5:?.,:ft[)2~982, para png:amrmto
de serviços de ahertura e alar!;amrnfo de estradas de rodagem, prestados por João Baptista
de !Oliveira, de accôrdo com o ermtrncfo firmado
com a extincta Commis~iín de Ohr:;s Frrlnrrws do
Territorio do Acre............................
N. 1 r;. 7 44 -JUSTIÇA E NEGO CIOS r~~TF:RTORES -Decreto df'. 1rB de outubro dn 1!122 - Abre ao
Ministerio da Justiça c Nrgocios Jnteriores o credito de 528 :0'00$; para compiP!nt' a insfnlla(;ão f'
cust.eat' a;:; dc:=:vesas com a manut.rnc;:iio do Hospital tGe.ral de AssistPncia. ah; 31 r!P rlPzrmbrn
do corrente anno.......... ...... .............
N. f.:). i\~j- VJAC1\JO E OBRAS PD!W,ICAS -- Decrnto
de 18 d[' oul.uhro de 1922 ·-Abre ao :\1inis!.erio da
Viação c Obras Publicas o crcrlifo especial rlc
80:00{)$ (oitenta conto~. dr. n'i~.). pr1ra mclhori:1
do abastrcimrmt0 de agun rla f:apit.al FNlrral....
N. 1?í. 'iH> -1VJAGXO E OB1HA8 PTJBUGAS- Drcrcto
de 19 clr oútubro rlP 19?2 -- i\pprova o pro.iecto
di' ampliaçiio da instnllac-iin antomat.ica para
t.ram;port.e c e.mbarquP rlr café do porto dr
Santos. apresentado prla Companhia Docas de
Santos c brm assilll o re~prd.ivo rm:amento, na
importancia de Hii :8',11!3787 (eento e Qrs~r.nta c
um contos oitocentos e noYenta P um mll ~'<eterentos e oitenta e sete. réis1 , . . . .
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N. 15.7 4!7- VIAÇÃlO E OBRAS PUBiLICAS- Decreto
de 19 de outubro de 1922 - l\landa contar de
~ll do março do corrente anno o prazo fixado
para installacão da estaç.ão radioteJegrapbica de
grando alcance de que traia o accõrdo celebrado
eom a t'oeiedarlc Anonyma Agencia Havas. . . . . . .
N

64

15.H8-VIAÇÃ'0 E OBRAS PUBLICAS--Decreto
de 19 de outubro de 1922 - Abre. ao Ministerio
da Viação c Obms Publicas o credito de n\is
100:000$ (cem contos de réis), para occorrer ás
dcsprsas com a construcção do edifício destinado
aos 'fnlf'graphos e. Correio~ de Pet.r·opolis, no
!Sstadn dn Hio dr Janeiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

-'· !:..7,í9--.TUSTICA E NEGOCIOS INTEHIOHES-Decreto de 25-·de outubro de 1922- Abre ao Ministror·io da Justiça e Negocios Interiores o cre.dito Lle 80·6 :750$, para occorrer ao pagamento
df' :1ugmento de VPiwimentos n, que, nos t.erlllos do
arL l!l do decretou. 1.555, de. 10 de• agosto deste
armo. Icem direito, no período de 1 de .iunho ul1 i!llo a :31 de dczen1bro vindouro, os ntembros dos
eorpos docentes da Escola Polyteclmiea, das Faculdades do Medicina do llio de .Taneiro n da
llahia. das Faculdade~ de Direito do Hecife e de
~- Paulo c clG Cnl!cgio Pedro II. . . . . . . . . . . . . . .

65

'i. ! :; . i' :i O-- JUSTIÇA J<; NEGO CIOS INTERIORES -

Dccrf'to de 25 de outubro de 1!!2~ - Torna sc.m
dfeilo o rlcereto n. 1!í.55ô. de 8 de julho ultimo. que rle~apropriou. por ul.ilidadr publica, o
pr reli o P. os terrenos dn rua de Sanla Luzia n. 89
.'1. I;,, i i í l - HELAÇõgs EXTJi;[lJOHES- Der-reto de 25
de outuhro de 1022 ~ E!rva á categoria de Emliai:;ada a representação diplomatica do Drasil
na H.rpuhlica Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\. 15. 75~- AGRICULTUHA, f,i'iDUS'rRIA E CG.\fl\IERCiü -Decreto de 26 de outubro de 1922 -Abre ao .'\linisLerio da Agricultura, Jndustria e
L:unmwrrin o crrdilo de 200: 000~, para a monf.agr•rn. l'DI J~ag;í, 110 Estado do Hio Grande do
Sul, de um Posto Experimental dn Vete.rinaria
.\'. l:t.7i"i3- VJAÇÃ!O E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de :!G de ontubro de 192.2 - Autoriza a celebração
de novo contracto de construcção das obras de
rnelhoramnnt.os da barra c porto de S. Franciseo
do Snl. corn o Eslado de Santa CaLharina......
.\'. L:.. 75.}- vliAÇ.10 E OBRAS PURLICAS- Decreto
de 26 de outubro de 19~2 - Approva os projcct.os P respeclivos oq;amentos, na WTlportancia
total de 44 :-üft0$754 (quarenta e quatro contos
quarenta mil se.tecentos e eincoenta e quatro
réis), para a construe;:ão de 3 (t.res) muro8 de
arrimo na Estrada de Ferro Bahia e Minas....

66
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68

78

X

INDifli DOA AG1'0F'

N, 1.5 .'i 55- VIAÇÃO E .OBRAS POOI...ICAS- Dilcreto
de 26 de outubro de 1922 - Autoriza a celebração de um tc.rmo addil ivo ao contracto dr. ao
de novembro de 1\lHí, a que sr, refere o decreto
n. 1 1 . 77 4, de 3 do mesmo mez r anno, para o eiltabeleómf!nto, pela Companhia Nacional do Navegacão Costeira, de urna nova linha de navPgação, Pnt.rr. os portos do llin flrPndc f'. o df'
Ilclém, no Est.ado do Par:L .................. .

N. irí. 75G- VIAÇ.W E OBRAS l'lTBLIOAS- Derreto
de .2G de outubro fio 192.2 - Appro\'a proj retos
dos melhoramentos a serem executados na Estrada de Fe.rro D. Thereza Chrisf.ina e os resper,tivos orçamentos, na importancia total de réis
'fi :ooa*ô01 (quarr.nta e sct11 rnntns nOV(WPnlos r
tres mil seiscentos e um rt\is) .............•..
N. 15. 'ii::í'i -RELAÇõES EXTERIORES- Drerr.t o de 27
de outubro de 1922 - Dnsigna a cidade de Pra.ga
para séde do 'Consnlado dr 2" da:;;sp na llrpuhlii'H
da Tcheco-Slova qui a .......................••.
N. J:í.758-AGRIOULTUllA, JNDUSTRIA E iCOMl\fEIRfJ[iO - Decreto de 27 de outubro !11'. 19~2 Cr·ea um Campo Experimental de distillação rl('
aleool industrial e de engorda de animac~ suino~
c bovinos no Estado da Parahyha ............ .
:N 15.75H-GUERR-A-De.errto de 27 de outubro de
1922 - Rectifica os dcrrPlns ns. 1· .122 c 1 ~. 9·7 5,
de 5 de setembro de 1021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15.760- JUSTIÇA E NEO:OCJOS INTER:IDlRES Decreto de 28 de outubro de 1922 - Suspende.
por um dia, no Districlo Federal, o nstarlo d(~
sitio prorogado pelo r!Pcrnl o lPgislal.ivo n. 'f. 55;1,
rlc 29 de. julho de 192:?......................

8:"1

N. 15.761-JUSTIÇA E NEGOCJOS INTERIORESDecrr.to de a·O· flp outubro de 1922 -Abre ao
1\linisterio da .Tustiça p ':\'Pgocios Inleriorcs, por
conta do exercício de. I 922, os creditos supplementares, na importancia total de 82:000$, ús
verbas 6" e 8• do art. 2° do drcrrl.o n. 4·. 555, de
10 de- agosto deste anno, para pa~,Jamento de
desposas com a prorogaç.ão da aclual snssão legislativa do Congresso Nacional at(> 3 rlc outubro
corrrmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

R:l

N

1.5. 762 -l\IARINHA- Decreto dn ao de outubro de
1922 - Abro ao Ministrrio cta Marinha o credito de 6.000':000$, para a aequisição de. um
navio-escola e de uma embarcação para o serviço hydrographico.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 15.761- VJAÇÃÜ E OHRAS PUBLWAS - DPcreto
de 30 de outubro de 1922 - Approva a planta
de um terreno situado á rua de S. Christovão.
Ill:'"ta CapitnL dr-,tinarlo :\~ installaçúes da E,..:

Rlt

DO PODER FXECUTIYO

Lrada de :Ferro fiio do Ouro,

I'

XI

declara a nrgencia

!HU'a a sua de~apropriação. . • . . . . • . . . . . • • • . • • •.

R.'t

N. 'I !i. 7G í - VIA CÃO E OBilAS PUBUCAS - Decreto
d11 30 d11 oulubro dr, Hl22 - Approva n .pro.ircto e orçamento, na imporl.ancia de ~lO:Hiô!fin:í?,
'I rinl a rnnln~ crnto p HllS.~cnta c seis mil no\ o'('l'l1to~ (~ r.incom1La c dois rt\is)' pa !'a as reparal:i\cs rl11 quo carrcmn .r]ni::; ranos <'lll qun 1\ f1~ito
o paganwnto mr.nsal na~ linhas da Jl1\de Paran·:·,_
:-:;anf.a. CaLharina..............................

R:í

?\. Ui. i G:J - YIAC.\.0 E OBRAS PUBLICA~ - Decreto
di\ 3ü de oulubro de 1022-Autoriza a con:if.rucção de uma varianl f' na Eslrarla de Ferro
Centro .Oeste da Bahia c approva os respP.cl ivo;;
PS[ncfn~ f\ orçamentos, na;:; importancias di\ r·rli~
1. G88: !l lG$088 c francos :J25. lt04,03.. . . • . • . . . . .
N. I:;. 7ti!i- F.\ZENDA- Deerel.o de :lO 1k ouf.uhro
dP HJ?2- .Approva o rcgulamrnto relal.ivo ao
m;lahPlPcimento do um;a zona fmnca 11a ilha do
t3on·t·nador, no porto do Hio de .far11•irn.......
N. l:;. 7ti7- Não foi publicado.
N. I :í. 7ü8- .lUSTlÇA E NEGOCJOS lNTEit.IOllESDecreto de 31 de outubí•o (!n .·192:!- D'eclara
ahcrlo o credito de 3:664$516, para pagamento
até :H de dezembro de 1022. de dois assistentes
da lnspccLoria de Fiscaliza(:ão do l•:ixcrcicio da
l\1ertieina, Pharmacia, Arfe ])cnfaria n Ohs!PI.I'icia • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • ... . . . ..

N. lfí. 7G9- AGRICULTUitA, INDUSTRIA E COM!\1EllCIO- Decreto de 1 de novembro de 1!J22- Abre
ao l\Iinisterio da Agricultura, Indnstria e Commcrcio o credito de 396 :840$, para subvencionar,
no corrente,· anno, o Serviço de Defesa do Algodão, mantido pelo Estado da Parahyba do Nol'!r.
iN. 1r;. 770- FAZENDA- Decreto de 1 de novembro de
1022 - Modifica o regulamento do Tribunal de
Conl.as ..............•....•...............•. ,.,.,
~- 1ri.771-GUERRA-Decrefo de 1 de novembro de
1922- Rectifica o rlecreto n. H>. 654, r(() 31 de
agosto de 1022 ......................... ,.,....
N. .15. 772- GUERitA- Decrel.o do 4 de novembro de
1 !)22- Ahre ao Ministerio da Chwrra o credito e&JWcial de 1 :500$, para pagamento de 1liffercnça
·d() vencimentos ao capitão do Exercito rtc 2" Linha José Joaquim Franco de S(t................
N. 1fí.773-FAZENDA-Dccrdo de 1 de novembro
de Hl22- Abre ao Minis! crio da Fazenda o crf'dito de 1!)4 :069$600, para occorrer ás urspesas
decorrentes' tla rr.org·anizacão cln 'Tt·ihunal dP
Contas .. •:• .......... , ................... ,., ... _....._.
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N. 15.774-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 6 de novembro de 1922Dá novas instrucções para o aperfeiçoamento technico c profissional no estrangeiro. . . . . . . . . .
N. 15.775- FAíiENDA- DeCJ'ef o de 6 de novembro
de 1922 -Regulamenta o serviço de Loterias. .
N. Hí. 776- JUSTIÇA E NEGOCIO R INTERIORESDecreto de 6 de novembro de 1922 - Approva o
regulamento para as casas de cmprcsfimos sobre
penhores do Districto Federal................
N. 15.777- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 6 de novembro de 1922 -· Approva e
manda executar o Rep;ulamrmto do Registro Geral da Policia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 77S- JUSTIÇA E NEHOCIOS INTERIORESDecrPto de 7 de nnn•mbro de 19~2- Abre :w
MinistPrio da Ju,tir,a e Negocias Intcriorcf-1 n
crrdito exf.raordinario de 2rí0 :OOOS. para Roccc·r-rer as populaçõeR dos 1<:sfaclos dn ~fiJte. di?.imn-. das por inundações e epidPmias . . . . . . . . . .
N. J5. 779- VIAÇÃO E OBRAS PUBI.,IGAS- Dcrrdo
de 7 de novembro de 1922 -- Abre ao Mini,.l,~rio
da Viação e Obras Publicas o credito de !00 :''DO~.
para occorrer ás despesas com a eonstrucção do
edifieio deo:tinado aos Trlegraphos l' 8orrrins rJ,,
l'et.ropolis, no :Esbdo do Hlo rh~ .Tmwim........
~. 15.780- VIAÇ;\.Q E OBRAS PUBLICAS-- ~)cerDb
de 7 de novembro rln -l 922 -- Pro roga por GO
(sessenta) dias o 11razo fixado J•::trfl ser apresentado o plano geral e oreanwnl os d" melhoram~ntos na Rôde ~nl-l\firwil'a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.781-VIAÇÃO E OBitAS PUBLICAS---- Decreto
de 7 de noYembro de J 922 -- Approva os planos
do primeiro trecho ria varianf r de Araçatuba a
.Jupiá, da Estraria dL• Ft·n·u ~oro~ste do .Brasil..
N. 15.782- YIAÇi\0 E OBRAS PTJTlLICAS - Decrrto
de 7 de novembro de 1922 - Appi'Ova o pro jr]~tr.
para a construcção da <•:if arão (]() Haur1·1. :J:J. E~-trada rie Ferro Noro~sto do Brasil.. . . . . . . . . . . . .
N. 1f). 783- FAZT<;NDA, JUSTIÇA E NEGOCIOS IIXTERIORES. VIAÇ.~O E OBRAS PUBLICAS, MA·• '• RTNHA. GUERRA E H.ELAÇüES EXTEHIORES
--Decreto de 8 de novembro de 192~- Approva
o regulamento para c:xPruç5n rio Codign rie Contabilidade Publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 7fH --RELAÇõES EXTERIORES- Decreto de 8
de novembro de 1!l22 --- Crêa nrn consulado honorario em Boston, nos Estados Onitlos da Amcrica
\'. 1G. 785- RELAÇõES EXTERIORES--- Decreto
de
8 de novembro de 1922-- Crêa um consulado honorario em Haifa. na Syria .. _. . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15.786- RELAÇõES EXTERIORES- Decreto de 8
de novembro de 1922-Abre ao Ministerio das
Relações .l!:xteriores o credito especial de réis
17 :291$665, ouro, para occorrer ás despesas com
as Embaixadas no l\iexico e no f:hile f\ a crear.fl.o
da Legação na Dinamarca ............... _~·. _
:..,-- 15.787- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 8 de novembro df\ 1922- Approva os estudos
de mPihoramentos a serem executados na Rêde de
Viação :Ferrea do Rio Grande do Sul, e constantes
de uma Yariante comprehendida entre as estações
de Pinhal (kilometro 18.384) e Cruz Alta (kilometro 161.420) da linha tmnco de Santa Maria a
Marcellino Ramos ................... _.. _____
'\. Hi. 788- .TUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES -lJccreto de 8 de novembro de 1922- Regula a
f:'Xecução dos contracto;:; de hypotheca de navio:;
::\. 1fi.78fl-AGniCTJLTURA, INDUSTRIA E UOl\f1\IEHCIO --Decreto de 8 de novembro de Hl2:?
Abre ao Ministerio r:la Agricultura, fndustria f'
r.ommercio, o cr·edit.o de 200 :000$, para attender.
no rornmft~. anno, ás despesas previstas nos artigos :~·. 9" e 13" do Regulamento annexo ao rir~t•rP!o n. 14.027, tle 21 de janeiro de 1920 .....
::\. I;,. 790 -- GUERHA- Decref o de 8 de novembro df'
Hl22 --Declara ext.inctos tres Jogares de -i" official do Ar~enal d~ Guerra do Rio de Janeiro dP
:l" official da Directoria de Samle rla Guer-ra...
:\. 1;,. 7\l! -FAZENDA - DecrPto de 8 de novembro
de 1922-- Supprimr, no Thrsouro Nacional, dBz
Jogares de terceiros fl dPz r]() quartos escl'ipf.urarios, ora vagos·-···----····--·······-·-·--:'\ . 1r;. 792 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEHCIO -- Drcreto rle 8 de novembro de 1922.-- Ahrr.
ao l\Iinisterio da Agricultura, lndu.~tria e Comlllrrcio, o crPdit o de 100 :OüO$, para a rxPeuçã"
das medidas de defesa sanitaria vegetal. que foram insl ituidas nos tPrmos elo r!Pcl'f)to n. Hi.HlR .
.Jp, 21 de dezembro rle Hl21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\ _ 1;,. 793 -- J•'AZENDA- Decreto de 9 de novembro dP
1922- Autoriza o ministro da Fazenda a p,mitLir
apolier~ ria divida publica, ali\ a importancia nernssaria para pagamento, em moeda eor-rente, PSt.ipul:ulo na clausula XXXV do contracto celebrado
entre o Governo :Federal e a Companhia Karional
dr1 Consf.ruc(.'õrs Civis e Hydraulieas.. . . . . . . . . . .
::.; . 15.794- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreln
clr Hl de novembro de 1922- Abre ao l\Iinisterio
da Yiação e Obras Publicas o eredito de 25:000$,
para acquisição dos terrenos e predio destinados
ás Reparticões dos Correios e Telegraphos na Capital do Estado do Piauhy .......... - - . - .. - - . . .
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N. 15.795- GUERRA- Decreto de 10 cte novembro de
·1922- Approva o Regulamrnto para o Hervieo
de l\lalerial Bellico .....................•••.•
N. 15. 79G- GUEH<fiA Decrrto de LO cte novembro
d1• 1!)2~- ;\ppi'OYa o llt•gulamenln das Cnndelnria.~ :\'acionnrs .............................. .
:'i. lS.7!l7-llUEitRA- Drcrelo dP 10 t!P novembro
de 1922-Approva o Hcgulamenlo de lnslrnrção
!Phy~ica Militar (II Parte) ................••.
:\'. J 5. 798- JUSHÇA ·l<: NEUOCIQs; fNTERlOHJEf; E
GUEHHA-Decrefo de 10 de n1wembro de 192~
- Transfere vara o Minislrrio ela .Tu~ti1;a c Negocias Interiores os edifícios dtl antig0 Ars0nal
ele G urrra do Rio de .Janeil·p •.............•..

X.

i'i.

N.

N.

N

N.

:'\.

:'\.

15. 799 - .lUS'Drr.A E NEGO CIOS INTERIOcrlESnecrclo de Hi' de novembro de 19~2- Approva
o J·egulamenlo rio Hospital Grral de AsRislenria
do lleparlamenlo i'iacional tk f-\ande Publica ...
15 .•800- VL\.C;W E Ol:NL\S PUBLICAS - necreto
tle 10 de n6'vemhro dn HJ2~- Abre ao .Ministrrio
da Viação e Obras Publicas o credito especial de
L. H5 :313$2·í0, destinado a a ti ender a despeilas
da consignação «Estrada de Ferrn Goyaz - Pes!-'Oal o ~latcrial», da verba J fi". ar!. R I da Ir i
orçarnentaria da despesa, t!lll' vigoron Plll Hl21
15.80 J -VIA CÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 10 de i1ovcmbro de 1922- Abre ao Minisleria da Viação .r Obms Publ iras o credito e.'iflPcial d13 ~00 :OOü$ para a r·onsl me~: fio de um
predio destinado ás rrparfit,:õrs de Correio.-; P
Telcgraphos na cidarlP de .Tuiz de F1íra .....••.
15.802- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DecreLo
de 10 do novem'bro dr Hl~?- Approva o projccl.o do segundo trecho rio ramal do rio Feio,
lia Estrada de FrrTo N'lroeste do Brasil, com o
comprimento do 14.360 metros ........••...•.
15.803- VIAÇMJ E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 11 de novembro de 192!2- Cria um Patronato
Agricola Wl municipio de Hibcirão Pr.?to, Estado
de S. Paulo, com nma Esta~,;ão rlc Monta annoxa
15.80í-Aüfl[CULTUJl'A, L'WUSTIUA E COM:'il~ROTO- Decreto de t 1 dr novembr• 1 de 192:?
-!Concede á Companhia :Larlicinios Pinhriro.
autorização vara fnnccinnar ................ .
15.805-AGRICUL'I'URA. INDU•;:)TRIA E cmi1\fiDRCIO- üoncPde á sociedadp anonvma Pilkington Brothers (Hrazill Limiterl. at1lnrizarã0
para funccionar na Hrpublica ............. : . .
15. 80(i- FAZENOA- Derrrto flp l I de. novembro
1922.- Autoriza a emis~ão de t. 900 :OOO!j\ em
apolwrf\ ~la. divida (luhlicn. iuf;oma da l')Iião,

[1fl.j.
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ac::;Linatl~ [L

eouslrucoão de trrs sanalorios para
tuberculosos, c dá outras vrovidcncias ••••••••
13. })0 i - F.\.Z;EJNIDA- DecreLo de 11 de novnmbr'J
de J!J~~-Hectifica o decreto n. 15.717, de 10
de outuhro ultimo, que concedeu
autorização
IJUI'a Iunccionar na Republica á. companhia
«Halo-Argentina de Seguros <*craes~. com séde
em Bucn•Js Aires, Republica Argentina ..•••.••
1::>.8U8- FAZEN\DA- Decreto de H uB novembro
de 1922 Concede ·o direit!J de montepio a
D. Maria da Gloria Dutra Meneghezzi, viuva do
in.'lpcct or de quarta classe, em commissão, da
ltl~particão Gcl'Ul uos Telegraphos, Arnaldo Mencghczzi, e dá outras providencias ••.•••••••••
.x .. I 3. 809- JUS'IliÇA E NEGOOIOS INT.hlniOll!ESlleerclo dll 11 de dcr.,cmbro de 1922 -- Approva
u n,gulumcnlo e:;pccial para execução dos eoni 1 actus de hypotheca de navios de que trata o deereto n. 15.788, i.le 8 de novembro do corrente
anno . . ....................................... :•:·:
~., 1:;. P. 1O- UUEJRHA- Decreto de 11 de novembro
de 1922 -\Declara extincto um logar de 4• offieial do Arsenal de Guerra uo Rio de Janeiro .•
N., 1:;. tl11 - üUEI1inA- DCicref o de 11 de novembro
dt' 1922- Approva o Hegulamcnto do Serviço
de HCinonta •......•.•••.......... .- •.......••...
:N •. J:J.8U-GUE11iltA-Decreto Lie 13 de novembro
de 1922- Resolve adquirir o antigo palacete
da marqneza de Santos, sito ú avenida Pedr'J
Ivo, 117, ho.ie avenida D. Pl'dro li, nesta Capital
"r
", 15. 813- .FAZ~NDA- Decreto de 13 de novembro
d1' 1 9t!'2- Approva o novo regulamento ~obre
guias de exportação ......................... .
N., 15 ..811- FA~ENIDA- Decreto de 13 de novembro
de 1922- Approva a reforma Lle estatutos da
Uumvauhia de Seguros do Vida «Sul America»
15 ,;1~15- F~\.Z·ENDA- Decreto de 13 de novembro
llc 1!1:?2- Autoriza o MinisLerio ua Fazenda a
cedet· um cdi:fieio para servir de s1•de ao Insl.it.uto Ilisf.OI'ÍCO e Geographico Brasilcil''l, ll u(t
outras providencias •.•...•.................•
l0.81G-UUEH:RA-1lccrclo de 13 dl~ nowmbro
tl1~ 19<~:2 -- AJlprova o reg'nlamenlo para o 8crYi<:n de f:;ubsislencias Mililat·c,; .............. .
13. HI/-- J'\ãu foi pub1icado.
'i\. l.í.<!IK- \C:n1Cl1LTTílL\, TNJH)STRL'\.
!<: COl\l~ll<)I\CLO-'Dccrd'l lle 11 de llOvcnthr·" de Ht:.':2
- Aul.uriza n l\linistcrio da AgTiculllll'a, Jwlu~11·ia '' Commercio a cnntractar com a Companhia
Hrasileira 1le Artri'actos dlJ l3onacha, com súde
nesta Cupital. a ampliaeão tle suas installn~.~õe.~,

.,
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de accôrdo com u csta!belccido na lettra .a do
yrt. ,4 7. da lei n. ·L242, de 5 de janeiro de 192'1,
revigorado pelo art. 106, letra {, do dr·erl'l.o numero .i_:555, de 10 de agost.o de HJ2:.l.. .. .. .. . .
15.819- Não foi publicado.
15.820- MA HliNHA- Ilncrelo de 1 ! dl' Ituvemhro
de 1922- Dá nova organiza()âo ao quadro de
medico;; do Corpo de Saude Naval............
1'5 .8-21- VIAÇÃO .E OBRAS PUBLICAS -l>eerei"J
14 de novembro de 1922 Approva as plantas
dos edifícios a serem constrnidos em Thcrezina,
capital do Estado de Piauhy, para os Correios c
l,elegraphos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 .'82.:i .:.___ ~ão foi publicado .
15.823--VIAÇi\0 .~<; OBIL\f' l'UBLJOA:::)-J)Pcreto
de 1 '! do novcn1bro de 1\l:!.~ - .\.vprova o Pl'0jecto do açude publico Quixeramobirn, a ser
eonstruidn no mmlieipiu do 1"csmn no1.ue. no
~s_f.\tdo do Ceará ........................... .

'•00

-19·í

15 .8:!!1 -- ll'ELAÇõE::-\ l!;XTEH10HES ---- I >•~c I'(• to dt:
1 4 de IlOVBmbr(• de Hl:!2- l•'az public• • o depo-

;;if.o de ratificaç5.o, pelo Mexico. da Crmvencão
principal e do Convenio sohm cncomnwndas poslacs, assignados r'lll 13\lf'.IHJ.-' \i r· r·.~ an~ 1 ~· "'' St~tcrnbro do 19:?1 ............................ .
15.~:!5- RI~LA(~OE~ K'\.TElllOR.ES -~Dcereto de
H de novembro de ·1'\J:!:?- ·· Crr~a um C·m~ulado

-195

lwnorarin em 'Hagrleburgu, na .\llelllHlllla ..... .
J;>.82G-HELA(.:õi<:S ~;x·n;HJ(Htl·~:-) --IJCi'l't'to d~; U.
úe novembro de 1\J:!~- Faz publieo ll úepusito
de ractificação, pelo Mexico, cia Contina, dos
Actos po;;taes, assignados r•m Hnenos AyrP.s em

í95

1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·- DL·crdo de H
de novembro de 1922-- Faz publico o deposito
de ratificação, pela Repuhliea fl(l Salvador. dos
Acto:; pfJstacs assig1rado~ f'fll H1r•·nn.'i .\ir'·~ em
1921 .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .....
15. S::~~- VbÇ"\.0 E OB!L\S PUHL1CAS- Deeret<~
rlc 1 í de novembro dr:J 1 !J:!:! -- A pprova o prn.iecto do açude publico Parrlha:.:. a ser eonstruido
em um boqueirão enrravarln no município de
'.Jardim de SAridó, no E~tal!fl dn 11in Grande do
Sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

15.827--REL\.Çõ:l'~:::; f<:XTEHIOHE~

49{;

49G

lil.82U-\'lAGAO E OBR.\S PUHLICAS-Dc~rel')
rlfl 14. de novembro dr~ HJ.?':.' --- c\ppr-ova o pro.if'dn d11 ar,rrdP puhlif·n l>jr;,nlt;l~. ;1 SI'!' con;-;lrllirlc nn IlliiPi('ip!" rf..

Est.arf,_. r/:1 I'a!'al>yln . .
.\.

-189

.ltr··•·

dr·

J>ir:Pll!a~,

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

13.830 --· VJAf}A:O E OBRAS P1.7BLICA::-\ -- Decreto
de 1 i dt• liO\TIJJUru d1• t\ 1:'·: --· \p[Jl'"\a " pro-
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jecto para a construcção do açude publico de
Patú, D'J município de Senador Pompeu, no Es1ado do tCeaná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1;1.8:31- VIAVÃO ]:; URRAS PUBLICAS-Decreto
rir J í d1' Jto\'l'llJbro do Hl::!~ -- Appruv:t o project.o uo a~:ude publico Orós, a ser construido
no município de Jguatú, Estado do Ceará. . . . . .

lG. 83.::!- VIAÇAO B U.IYRAS PUBLICAS- 'Dooreto
de f.'l qc novembro de 1922- App1·ova o projectu do arud<' publico S. lioncato, a :;er coné'll'ltitlo Jlll !llltllil~ipio de ~o!l;,a, J<;:;Lauo da .l'aralryba . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\ • 1;, • 83:1 -- \- J_WAO E UUHAS P UBL!CAS- Decreto
de 1 í ele novembro de 1922- Approva o pro-

X. VIl

4.U7

-19~

.\.

.\.

.\.

,.
. ·,.
...

:\.

~.

jcdo do acudo publico Pilões, a ser construido
no municipio de S. Jus1\ do Rio dQ Peixe, no
l~:<lado da Parahyba . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .
1:í .8:~-'i. -- VL\.ÇAO E OBIL\H PU:BLIUAS- Deoreto
de H de novembro de 1922- Approva o projecL·• do açude publico Poço do:; Páos, a ser
~~onsLruido no munici1Jiu de S. Matheus, E sI ado do Ceará ............................. .
I !1. 8:J:í --VIAÇÃO .!<~i OBRAS PUBLICAIS- Deereto de U de novembro de 1922- Approva o
prujccto c respectivo orçamento na importanc1a
de :27: 35ii$6H, para reconstrucção da lY.lnte de
I Um, O de Yão sobre o rio Batoquc, na -Estrada de
Ferro Paulo Affonso. da rêde ferro-viaria feJu,·;:d, arrendada a The Great \Vestem of Brasil
Hail\vay Oompany, Limited,
bem como para
cunsf,·IJI:I~ão lle mais mn vão rlt~ 5m,O na mesma
[VJnte . . .................................. .
1::í. ~3ti -- GUillltRA- Decreto de 1 í de novembro
de 192:2- Abre ao ~linistcrio ela Guerra o credito J,\ :!.000:000$ para a ,·ompra de avii}es ....
13.~:37--FAZENDA-IDccreto de 14 de novembro
de lU'.\.'- Approva a reforma dos Estatutos do
Baneu dn Brasil, feita pela assembléa geral
extraordinaria realizada em 31 de 'Jutuhro do
curr~rl'tc anuo ............................... .
I rí .838- FA.7,])~'DA- Decreto de H de novembro
de 1922 --Abre ao Ministerio da Fazenda o crerlitn rlré 9. 386:000$. para pagamento á Companhia :\acionai rle Na\·egação Costeira, em virtudr· do eontraeto de 18 de setembro de 1918
,. ar!. 1:!3, n. '21, da ld 11. !.555, de 10 dü ago~tn

·4!k:
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501

de ·1\1~2. . . .......................•......
]:).,839--- \'JAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto

de l-f de novembro de 1922-- Modifica alguma c,·
disposições do regulamento da Inspee.toria FedPral de .:'iiavegação, a qup, se refere o rtecrrto
n. 1 L 050, de 5 de f~vereiro de 1920 ..........•
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N •. 1;).840- VlAÇÃO E (J.tlllA~ PUl.lLIGAS E FA~
ZEN DA- Decreto de 1ll de uuYcmbro do J 922
- Hevoga a autorização constante do decreto
n. 14.9~1, de 17 de agosto de HJ21, sobre a
emissão de 44.000:000$, em apolices da diYida
publica in tema, destinada a oc correr ás despesas de construcção das estradas de fel'l'o conlractadas com The Great Westcm o{ Brazil Comvany, Li.mitcd, c abre ao l\Iinistcrio da Viação e
Obras Publicas um m·cdito de igual importancia,
em apolices da divida pui.Jlica interna, para oceoncr ás despesas rc!óultantc:< ria adopção de
IJrovidencias urgentes afim de g·arantir o transporte, m tegral e opportuno, daB ~afras de J 922,
nas rrgiõcs servidas pela referida. companhia..

50~

N. 15. B.í l-VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto
de 14 cte novembro de Hl22- Concede pcrmit>:;ão
á Sociedade Anonyma Agencia Americana para
installar c trafegar estações radiotelegraphicas
ultJ;apotentes c para estabelecer um scn;i~o ra<liotelephonico no territorio nacional • . . . . . . • . .

GO:i,

N. 15.842-VL\ÇÃO 1~ OBIUS PllBLICAS-Decrclo
de H cte novembro de 1922-Abn~ ao l\l.inistcrio
da Viação c Obra>~ Publicas o etwlito especial dn
:lO: 000.$, para altender ás desprsas com a const.rucção do ramal de Rio FPin, da :Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil ..... , . , . . . . . . . . . . . •

tiO()

N. 15.843-VIAÇ":W E OBftAS Pl.:BLIUAS E FAZENDA- Decreto tle J 1 de novembro de 1!122Ai.Jrc ao l\linisterio da Viação e Obras Publicas
o credito, em apolices í.la <lívida publica. atr• o
maximo necessario para que possa t omar-sn effectivo o adiantamento, em moeda corrente, de
10.500:000$, á Leopoldina Hnilway Cnmpany, Limited, para os fins que indica . . . . . . . . . . . . . . •

50!)

N. 15.841-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de H U\) novmnhm de 1022llesolve a encampação da linha ferrca de CmJ'aIinho á Diamantina e a Rua ineurporar;ão á EHlrada do l<'crro Central do Brasil . . . . . . . . . . . . . .
N. 1rí.845-VIAÇÃ0 E OBRAS PUBLICAS E FAZJ<~NDA- Dect·elo de H de novembro de J 922Ahre ao Ministerio da Via~·ão e Oheas Publicas o
r"l'nclilo de 3.823:543$872 (tres mil oitoccnto·s e
vinlr. e trcs contos quinhentos r~ quarenta r• trcH
mil oitoccnt.os e ;:;etcnta r, rlous rr'is'J, ouro. p o rJn
4'!'1 :857~7!15 (qual)l·ocPnl.os e YiniP n .qnat,1·o
r·onlo~ oilorPnlos r cim·oc•Jlta r· sdr mil sl'IPI'I'Hfus r.' lliiVI'llfa
r cinco rr'·isl. papd, !'111 tilidos ·da diYida inl:-!1'11<1 n •·xt.Prna dn 7 '/o. valm·
nominal. pa1·a pagamnnl o :í Cornp:mll ia l•:siJ•arfa
de Ferro de Goyaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5HI
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N. 15. 846 -FAZENDA- Decreto de 14 de novembro
de 1922- Approva o regulamento para a construcção de cinco mil predios para os funccionarios publicas ou operarias da União . . . • . . •
iN. 15.847 -i:\iARINHA-Decreto de 18 de novembro
de 1922- Crêa a Defesa Acrca do Littoral da
Hepublica e approva o respectivo regulamento..
N. 15. 848- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIOR EISDecreto de 20 de novembro de 1922- Modifica
algumas di'sposições dos regulamentos da Policia
Civil do Districto Federal ...•........ ·...•. ..
N. 15.849- VIAÇ,\.0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 20 de novembro de 1922-Approva o projecfo de ampliação do armazem de inflammaveis
do porto da Bahia e das respectivas fundações
c bem assim o orçamento relativo a es;,;as obras,
n:-t importancia de 31 :663$533 (trinta e quatrn
enntos seiscentos e sessenta e tres mil quinhentos
c trinta e tres réis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.850-Não foi publicado.
N. 15.851-EXTERIOR-Dccreto de 23 de novembro
ce 1922- Faz publico o deposito de ratificação,
pcl:-ts Hepublicas de. Costa Hica c Dominicana, dos
Actos po.staes assignados em Buenos Ayres em
1021

519

519

520

521

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

N. 15. 852 - EXTEHIOR- Decreto de 23 de noverr.bro
de 1922- Faz publico o deposito de ratificação,
pela Republica de Costa Rica, dos Actos postaes
assignados em Buenos-Aires em 1921 . . • . . . . . . •
N. 15.853- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de novembro de 1922
- Approva as novas modificações feitas nos estatutos da Companhia Puglisi . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.854- INDUtjTRIA, v.IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de novembro de 1922Concede á Sociedade Anonyma Niles Machine
Tool Corporation autorização para funccionar na
Republica ......•..•.......... ,..... ·....... . . . .
N. 15.855-Não foi publicado.
N. 15. 856- WAÇ.:W E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 25 de novembro de 1922- Concede á Sociedade Anonymà Lloyd Nacional o'S favores de que
gosava o Lloyd Brasileiro, como sociedade anonyma, excepto a subvenção, para o serviço de
navegação regular, entre os portos da Republica
N. 15.857- VIAÇ.{O E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 25 de novembro de 1922- Concede á Empresa
de Navegação Hoepcke, de propriedade do Carlos
Hoepcke Junior, os favore·s de que gosava o Lloyd
Brasileiro. como f;ocieriade anonyma. I'XN'p!o a
6õ7
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sÜhY;Oncão, para um serviço de navegação regular
enLré' ·t)e ·.Estados de Santa Catharina, Paraná,
S. Paulo ê Rio de Janeiro ....•.••.....•.....
N. 15.858- VIAÇ10 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 25 de novembro de 1922- Approva projecto
e orçamento supplementar, na irpportancia de
1 :633$753 (um conto seiscentos e trinta e tres
mil seteçento.s e cincocnLa c trcs réis), de pequenas altnrar;ões no edifício em construcç.ão
para a estação da Estrada de Ferro do Paraná
em Antonina, c proroga noyamenfe os prazo,;; para
condu.~ão das obras <la mesma estação . • . . . • •
r

N. 15. 859 - JUST.IÇA E NEGOGIOS INTERIORESDecreto de 29 de novenl!Jro de l !J:!2 - De roga o
§ 2° do art. 2° do decreto n. 15.80\J, de 11 de
novembro do corrente anno . . • . . . . . . • . . . . . . . . .
N. 15. 8ü0- JUSTIÇA E NEGO C~ OS 11NT1E!n~OH.E.S
D••crcto de 2\J dr. nowmbr·o de HJ22 - Abre ao
l\linisl crio da Justiça e Negocias Interiores, por
conta do exerci cio de 1 \J22, creditas supplemcntares, na impor!ancia total de 1.117 :li25$, ás
verbas 5", ü', 7" (' 8" do artigo 2° do drcrclo
n. 1. r,i:í5., de 1.0 de agnst.o de 1!J22, para oeconer
ao pagamrnlo de subsiuim c despesas de impres:>ão e publicações dos debates, durante a prorogação da aet.ual sessão fio Con~?:rcsso Naeional,
até 3 do corrente mez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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536
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r-1. Hi.RGl-.TUSTIÇA E NEGOGIOS I."iTEniORES Decreto ((e 2!J de mJI\·nmhi'O de 1 92~ - Abre ao

J\JinisteriH da Justiça e Negocios Interiores, pot·
ronta do exercício de 1922, creditas supplementarei';, na importancia total de t. 06G :ü~5$, ás
verbas 5" e 7" do arl igo 2° do d()crf'to n. -1. 55i:í,
de 10 de agosto de HJ22, para occorrer ao pagamento de subsídios aos senadores c deputados
fcueraes, durante a prnroga<:ão da actual srssãn
f(!O Congresso Nacional, até 3 de outubro de~tc
anno ............................ · .... ·. · ·..
N. 15.862- JUS'IIIÇA E NEGOCIO R . Il'l'TEnJOllESDecreto de 2\J de novembro de 1922- Abre ao
l\linisteri·O da .Justiça c Negocias Intnrioree, por
conta do exercício de 1922, creditas snpplementares, na importancia total de 1.85ü :250$, :ís
verbas 5" c 7• do artigo zo do drcrel o n. ·L 555,
;lo 1O de agosto de 1922, para occorrcr ao pagamento de subsídios aos membros do Congresso
Nacional, durante a sessão rxtr:wrdinaria, no pc.riodo de IO de mar:~o a 2 de maio dc'3tc anno • .
N. 15.8ü3- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 29 de novcmbt·o de 1922- Declara a urgencia
na de·saprnpriação dos terrenos comprehendidos
110 traçado da yariantc de Poú :í 5n Parada, ap-

ri37
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provada pelo decreto n. 15.528, de 21 de junho
de 1922 •.. _. •..•.....•....... · ..... · • · •.. · · · ·•
N. t5. 864- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 29 de novembro de 1022- Approva os pro,iectos c respectiv-os orçamentos, na importai}Cia
total de 356 :23!)$620 (trescntos c cincocnta c seis
('Onf.os duzentos e trinta e nove mil sei.sccntr~s e
'inte réis), para a construc..,.ão de diversas obras,
]'ria Companhia Gerai de 1\lclhoramrnLn:; no Maranhão ............•....•. · .. · · .... · .. · · ·. . .
~.

i\.

.N.

:\.

N.

::"\.

N.

15.865-VIAÇ;\.0 E OBHAS PUBLICAS-Decrf'to
de 29 de novembro de 1922- Approva o proj ct:l.u
do mm·o para isolamento do al'!nazem de inflammaveis do porto da Bahia ................. ·..
15.8GG- VL\Ç"\.0 F. OBRAS PUBLICAS- Del't'elll
de 2fJ de novembro de H122 Pt·or(lga pot•
'• (quatro) mezcs o prazo fixado para a Companhia do Gandarella apresentar um novo trar;arltl
da estrada de ferro de que é concessionaria . . . .
15.867- AGRICULTURA,. INDUST~UA E C0.\1MERCIO- Decreto de 29 de novemln·o de 1!):.'·~
-Abre ao 1\linisterio da Ap;ricultura. Tll'Justt·ia 1•
Commcreio o credito dl) 83 :30ü!$, para aft1~ndr;·
ao pagamento da differcnça de ycucimci!Lll:o~ do
corpo docente da Eseola Superior de Agt·icull ura
e l\Iedicina Vcterinaria, no período de 1 de junho
a :11 de dezembro do corrente anno . . . . . . . . . . . .
15.868--- AGniCCLTUR.\, I:'IDUSTHL\ I·~ CU:\1:~U~flfaü- Decreto de 29 de novcmiJt'() de 1 \1:?~
--- 1\Lre ao Minislerio da Agrieu!Lura, Jnduillria e
Comnwrcio o credito de 300:000$, dcstinallrJ a ai!Pntlcr ús despesas com a introclucção, no paiz,
{ie immigrante;;; agricultores europeus c com a
localização de trabalhadores nacionacs . . . . . . . .
15.8G!J-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEHCIO- Decreto de 29 de novembro de 1!):!2 -·
Concede autorização á Companhia Hrazilcira Gasaceumulator (A. G. A.) para continuar a fnlH'('ionar na Hcpuhlica, subslitui!la a Rna denominaç.ãn actual pela de Companhia Aga do Bt·azil,
Aktieholag ..... ,. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
15.870- FAZENDA- Dect'clo ilc 29 dP ltovemhr·•1
(J_e 1922- AW"c. ao M.iui.slerio da Fazrn1la., 0
<"l'Cdi to supplcmcntar de 12. 00!) :007$914. papel,
])ara orcorl'er ao pagamerüo do a.ugmcnto dr> vcnci)ncntos, salario.s, jornaes, diarias nn nwn~ali
(ladrs de que t.rata o art. 150 da lei n. -1.535,
•Jn 10 de agosto findo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.871- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de G de dezembro de 1!)22- Approya os JH'lljccloo apresentados pela Companhia Ferro\·iaria

xxt
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.\.X. H
Este Brasileiro, relativos a cinco postos de parada a oserem construidos na ,.,ecçã:o em trafego
da Estrada de Ferro Bahia e Minas e um no prolongamento da mesma estraua, c, bem assim, o
orçamento nà importancia de 20 :720$59G (vinte
contos setecentos e vinte mil quinhentos e noventa e seis réis), correspondente á:> insLallações
de cada um dos postos de parada ........... · ·

5í3

N. 15.872-F.\ZENDA-Decreto de G de dezcmlJro
de 19:?2- llcvoga o decreto que concedeu autorização á Sociedade Anonyma de Seguros «La
Rural», com séue em Buenos Aires. Republica,
Argentina, para funccionar no Brasil, c cassa a
respectiva cal'La patente ..... _.... · ·. · .. · .... ·

5H

·N. 15.873 - •EiXTERIOR- Decreto de 6 de dezembro
· de 19~.2- Toma publica a adhcsão do Governo
Allcmão ao Art'an,io de Madrid, de H de abril de
1891, reviosto em Bruxcllas, em 1900, e em Washington, em 1911, relativo ao registro internacional lias ma!'cas de fabrica e de c(Jmmercio . .
.N. 15.87 4 - EXTERIOH- Decreto de 12 de dezembro
de 1922- Abre, ao Ministerio uas Relações Exteriores, o credito ~~special de 1. ODO :000$, papel,
para soccorrer as victimas uo tenemoto no Chile
N. 15.875-FAZENDA-Decreto de l i de dezembro
de 1922- Cede ao Dispensario da ll'mã Paula,
para sua definit.iva installação. os lotes de terreno ns. 143 a Hü, silo€ á Avenida lllcm de Bá
N. 13. 87G- FAZENDA- Dect·eto de 15 de dezemb!'o
de 1922- Abre ao llliniskrio da Fazenda o credit-o especial de 30 :000$, para occorTer ús de~
P'~.sas t~o1n a insl.allar;iio Llos novos sr•r·\·it;os d11
Thcsouro Nacional .......... ·................
N. 15.877-FAZENDA-Decreto de 15 do dezembro
de 1922 - Ahre ao Minislcrio da Fazenda o credito es,rwcial de réis 15 :2'•2$350, para occoner ao
pagamento do pessoal da officina de eleclricidade
e dos flerventes do quadro effectiyo da Casa da
1\foeda no IWJ'indo de 22 de agosto a 31 de dezemiJt·o do co!'rcnte anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.878- FAZENDA- Dccr·eto de 1fJ df' dezembro
de 1922- Crêa uma mesa de rendas alfandegada
ei!! Guajará-Mirim, Estado uc ::IIatto Gros:;o . . .
N. 15.879- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - DccreLo
de 15 de dezembro de 1922 - Proroga por
cinco (5) anuos os prazos concedidos á Companhia do ·Porto e Estrada de Ferro Nordeste do
S. Paulo para a construcção da Estmrla do Ferro
de Ubatuba a Paraizopolis e para inicio da co!ltri~uiç.!=io para as despesas com a !'f'~pccl iva ficcal!zaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , ..... , . .
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N. 15.880- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 15 de dezembro de 1922- Proroga por cinco
(5) annos os prazos fixados para a construcção
das obras do porto de Ubatuba, no Estado de
S. Paulo, de que é concr'ssionaria a Companhia
·do Porto e IIDstrada de FmTo Nordeste de S. Paulo,
P pam inicio da contribuit;ão pam as dr'~pn~as
com a respectiva fi-scalização . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.881- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto
de 15 de dezembro de 1922- Autoriza a celebração de contracto com a Companhia de Navegação
Bahiana, para o se.rviço de nav.egação co~Steira
entre os portos de S. Salvador e Recife, S. Salvador e Mucury e Rio de Janeiro, e S. Salv;:dor e :belmonte . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 88:.? - GUETlRA- Decreto de 15 de dr)zcm!Jro
de 19{:?.2-Rectifica o decreto n. 1151.609, de 16
de agosto ultimo, que abre ao Ministerio da
1 :uerra o credito de 100 :000$, para pagamento da
remuneração de 1 :000$000....................
N. 1•5. 883- GUER'fiA- Decreto de 15 de dezembro
de 1922- Abre ao Minist·erio da Guerra o credito <'"pecial de 111 :•9'33$492, para pagamento de
soldo vitalieio a officiaes, inferiores e praças..

5·18

M~

55·7
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N. t:í.88'! -

AORICULTUit\ . .JNDUSTTliA E CO.:\I;\li~HC!ü- DPcreto de 15 ele dezembro de 1922Concede á Sociedade AnonyriJa ~1\~encia H a vas

autorização para continuar a funccionar na
Hcrmblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1:\'. 13. H83 AUHLCULTUH,\. JNIDUSfl''H'l:A: :F', C0;\1l\lERüi:O - Decrelo de 15 de dezembro de 1922 'N

.\ pprova as novas alf erar;ões feitas nos ~statulos
da Companhia Armou r do Brasil..............
1rí.88G AGRICU!LTURA, JNDUSTRIA E COMIIlE.R Glü- Decreto d·e 1/:5! de dczcrrbro de 1922Cr0a urna Es-tat,:ão Experinwntal para a cultura
riu fumo no Estado do P'arú...................
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.A.GHilCULTURA. J,~DUSITRL\ E CO~I
:\f,J~Hüf'O- Decreto df' 15 de dnzcmbt·o de 1922~~r·0a um Campo de Scmc'nlciras no K;;lado do

X. 1:-i .887 -

CeaTá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRJ.CULTURA. INDUS1'RIA E lC0\1'1\IER:CTO-necreto de 15 de dezembro rlr~ 1922Crf·a um Campo de ·Sementeiras do Estado de
':\finas Geraes......................... . . . . . . . .
X. 13.889 AGRUCULTUR.\, INDlJIS.Titll':\ E '())i\l1\lERGIO- Decreto dn 15 de üezcrnbro rk 1 U:?'!Cr0a um Campo rln Scmcn!Piras no ~EslaiJo do

5GO

:'{. J 3. 888 -

:\laranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDUSri'RIA E U),\1•:\M~RCilO -\Decreto de 15 de dez·embro ele 1!!:?2Abre ao 1\linislerio da .\gricultura, Imb~tria n

:\'. 15.8!l0- AGRI·CULTURA.

:JGO

ríGl

11-\DICE OOS ACTOR

Commercio o credito de 50:000$, para attend'\l'l'
aos reparos de que carecem os predios e t•errenos
do antigo Posto Zootechnico Federal de Itifitíirão
Prelo, no Estatlo de S. Paulo... • .. . . .. . . .. . ..
561
N. ·15. 891 - VIAÇ.\10 E OHRA'< PUBLfCA:S- Dt'crelo
de 20 ele dezerr hro ri<' 1\122 -.i\ pprova os estudos
definitivos do prolnn:;mnrnlo da Estrada de
J.lei-ro Bahia a JtHIZt)iro alé ao cúcs do porto da
Rahia e o respectivo nrçamrnto, na importancia
de oitenta mil novecentos e vinte e sete do!Iars
f'
trinta oito centavos ($:80.927,:18), noventa
libras esterlinas (IE 90-0-0), cinencnta e nove mil
:::ctecentos c quarenta c t.rrs francos (francns
1>9. i43,00), e dois mil trcsenfos c sci.Pnfa e
•quatro contos duzentos r. oilenLa mil cento c
noventa c um rt\is (2.3i't:21S.O!ll191), em mot~da
corrente nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fiG2
N. 15.892- FAZENDA--Decreto de 20 de dezembro
de 1922- Autoriza o ministm da IF'azenda a
emittir apolices da divida pu!Jlica até a importancia de 200 :000$. para occorrer ~ís despesas
com a ac,qnisirão r!f' rlois predios destinados á
A'drninistra~ão dos Correio::: do Hio Grande do
Norte........................................
'5GJ
·:\, I r;. 8!l:J- FtAZF.NDA- Dcet·c! o ri•~ 20 dr dezembro
de I !1:?.2- Appl'OYa. l'lllll mor! i fil'aeõe;:;, os eslal.ntos da Cmnpanhia ·:\"ar~i11nal dt\ ':'cgurn •:\Iutuo
5üü
•Contra Fogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1r.:i:.89!t-faJERJL\-Decreto de .20 de dezembro
rlf' 1922- i\pprova o l'f'g"UI:uncntn p;ua n Gnhinf'lf' Trrhnico do v\rsPJJal do Guerra do Hio
de ,Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
56.i
N. Hi.895-JUST.IÇA E NECWJDTOS INTERIOHESDf'CI'efo de 20 de rlezr:m!Jro dr. 1fl2.2- A!Jrr: ao
'l\Iinisterio da .Jusf.ir;a I' Nf'gocios Inferiores o
r:rr•dito de 100:000$, dr.sfinarlo a auxiliar a consl.rtwção clr um rnonun:l·nto sobre o tumnlo do
Barão do Rio Branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:íGô
N. 1•5. 896- JUSTTCA •E '2'\l'JGOüJ:O~ Ii.\"fE,H.JORE~
Decretll de ~O de dezembro 1lf' 1!1:?2 ·- ,\!Jre an
•Ministerio rla .Justi<:a e NP~toeios Tnft'riol'P>' o
credito especial rle 1! :703$3:?.2, para p:>.gamPnlo
dos a<'cres,limos de 1O o/o e 20 % sobre os respr:cf.ivos vrncinwnf.os, correspondrmfes an pr~
riorlo rle 11 r)P dezembro de 1921 a 3! dr~ dezrm!Jro de 1922, qUI' cnmrwtnm nos magist.radn,;
fedrracs. DrR. Sergio Teixrit'a LinR de Harros
Loreto r Henrique Vaz Pinto ·Cor•Iho.........
G6G
~. J 5. R9i - .TU~TWA E 1\"F.G IJ•CIO;;: rT•:-<TTNUoO rtEB DPcrPI o de 20 dr riPzcmiJro r)P HJ22- ,Abre nn
,:\fini~tr:rio da .Jn~t.ir,a
e NP·~nri:Js lfnt.Priorr!' o
crerlifo esncc.ial rle ô33 :S.í•fl·$650. para alf!'ndPr
As despesa~ provenienf<'~ d:> rror::::anizat:iío do
Corpo r:lf' Rombrirns rlrsla !C:;~ pila)............
fi6'i
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N. 15.898-JUSTIÇA E NEGOCI03l INTERIIC)IRESDecreto de 20 de dezembro de 1922 -Abre ao
1!\Iinisterio da Justiça e Ncgocios anteriores o
credito de 17:850$, para pagamento dos vencimentos que competem, no período de 1 de junho
a 31 de dezembro deste anno. ao curador geral
de ausontes e aos curadore.'l de orphãos do !DiRtricto 1.Fledcral, de accôrdo com o ôrcref.o lcgi."lativo n. 4.569, de ;!5 úr• ag·osto de 1\122....
567
N. 15.899-EXTERIJOIR-Decreto de 20 de dezrmhro
de 192~- Publica a arlhcsão da Lithuania e da
Cidade 'Livre de Dantzig á Convenção da Cruz
Vcrmcl'ha, assignada em Grnrbra a '1:1 de julho
de Hl06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1;;,r,g
:'\. 15.000 -l'ião foi publicado.
;.; . I !:í. UO 1 - WAÇÃ!O :E O'BR.\iS PUBLICAI;;:.- Decreto
de 26 de dezembro de 1\122- Modifica a clausnla XXV rlo decrrlo H. 15.734, de 13 de outubro
ultimo, que autoriza a renovar com o Governo
rio Estado do Maranhão o contracto rl11 navr'f.!aeiio a que se rofot·e o decrdo n. i J • ti;! 1, rlc 17
de março de 1915............................
filiS
N. 15. !HJ2- JUSTIÇA E :.\'E-GOI()lüS 17\TEiliOHESlk•crefo de 27 de dezPmbi·o de 19'.?2 -Abre ao
lllinislcrio da Jus!ica e ,l\;egocios Interiores o
c!'edito especial do J-6.500:000$. para fazer face
ás despesas corr_• as obras c custeio da Exposição
Internacional até 31 de dczombro do corrente
anuo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[169
]';. 15.903 -JUSTIÇA E NEGOCIQ.S 1INTEHJO;!UiJ3DPcreto de 27 de dezembro de HJZ2 -Abre ao
1:\linisterio da Jusf.iça e 1'\egocios
Interiores o
credito de 200:000$, para pagamento do auxilio
concedido á Santa Casa. de 1\lisoricordia de São
Paulo, para complotar a installação de um hospital para. tuberculosos, no município de S. Jo;::é
dos Campos...................................
5'69
N. 15.904-EXTElRJOil-Decrr!o de 27 de dezembro
de 1922-Publica a ratificação rio Uruguay a
Actos da União Postal Pan-c'\mcrieana, firmados
em Buenos Aires, em HJ21............. . . . . . . .
5i0
N. 11'5'.. 904 A- :\>IAR•J,l\;H~\ ---<Dccrc!n ()C 27 de oeZPmbro rlr. 1!J22- Ahre pelo ;\linistcrio da :\larinha
o crwlito de 168:700$, para pagamcnf.o das differonças de vcncimclllos rios tlnePnt.t•.q da. K'icnla
!li f
:\"aval ele Guerra P Escola I:'\ a \.a,. . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 90iJ- ThEI,A.ÇõES EXTERIIORES -'Decreto de 27
rle dezembro de 1922 -- :Rstabclccc uma nova
tabclla de emolumentos consulares... . • . • . . . . .
5r71
N. 15.006 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Approva as novas alterações feitas
nos esLatutos da ;Sociedade Anonyma «Grandes
:Moinhos do Brasil». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'582
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N. 15.907 -JUSTIÇA E NEGOOJOiS l'N'I'iERLORFJSIDecreto de 27 de dezembro de 1922- Abre ao
IMinisterio da Justica e N~gocios Interiores os
m·editos es;peciaes de 19: G38$34G, 5 :278$7 48
e 4 :800$, para attender, respectivamente, ás defici•encias das verbas ·15", fi8• e 2.71" do art. 2•
da lei n. IL2112, de 5 de janeiro de 1921.....
N. 15.908- tF~<\.ZENDA- Decreto de 29 de dezembro
de 1922- Cede ú. AssociaÇ'ão Beneficente do
Oorpo de Sub-Officiaes da .-\ • rn ada, para sua
definitiva installacão, os lot"' d·· terrenos numeros 105 e 106, sitos á aveni.i.: Hem•iryue Val.ladares. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.
N. 1•5. 9(}9- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Oecreto
de 29 de dezembro de 1922- Abre ao Mi r.isterio
da Viacão e Obras Publicas o creei: f o de réis
675:536$821, para occorrer ao p'lgamento do
augmento de vencimentos e salarios de que trata
o art. 150 do decreto n. 4.555, de 1922, ao
pessoal da Reparti cão Geral dos Correios... . .
N. 1•;:i. !H O- v1AÇÃ!0 E OSRAS PUBLIC:AS- Decreto
de 29 de dezembro de 1922- Abre ao l\Iinist.erio
da Viação e Obras Publieas o credito de réis
250:000$, para occorrer ás despesas complementares, já ordenadas, do edifício om construcção
e da installação da Administ.raÇ'ão dos Correios
de S. Paulo.....................................
N. ·15.911-Não foi publicado.
N. 15.912- !\fARINHA- Decreto de 30 de dezembro
de 1'!}22- Altera disposições do Regulamento da
·Escola Naval de Guerra......................
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APPENDICE
N. 13.287 -l\IATllrNHA- Decreto de 14 de novembro
de 1!}18- Determina a fusão dos actuaes Corpos
da Armada e de Eng·enheiros Machinistas Navaes
no Corpo de Officiaes da Armada, expedindo o
respectivo regulamento, ad referendum do Congresso Nacional .•......... ·.................... ,
N. 15:133- FAZENDA- Decreto de 23 de novembro
de 1921- Approva a deliherac1í.o da assembléa
geral do Banco Italo-Belga, reali7:acla nm 16 de
junho de 19Hl, augmcntando o seu capital social
para cincoenta milhões de francos. . . . . . . . . . . .
N. 15.231-GUERIRA-Decreto rle 31 de dezembro
de 1921 -·Approva o regularr·cnlo para o Corpo
de Officiaes de Reserva. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
~. 15.235-GUERRA-Decrcto de 31 de dezembro ele
1921 - Organiza o Exercito activo em tempo de
paz (rectificação de um mappa) ......•... ·.....,

603

608
<i08

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
1922
DEGHETo N. Hí.:;o:!. -

DE

~ DE

ot.t-ruBno

oE

1u22

F1J:a o nunu!J'o de (iscacs para n serviço de fiscalização da
cobraJJÇ(T. do sello adhesivo e outros impostos a qu.e esti...,
vc1·em sujeitos os papeis e documentos (le transporte marítimo c fluvial e de fretamento de navios
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
para os effeitos do disposto no art. 104, do regulamento baixado com o decreto n. 15.210. de 28 de dezembro do anno
Jindo, resolve:
Ar L. J .° Fica fixado em cincocnta e sete, o numero dos
fi~t!aes, de nomeação do l\Iinislro da :Fazenda, para o servico de Jiscalizacão da cobrança do sello adhesivo e outros impostos a quo estiverem sujeitos os papeis e documentos de
transporte maritimo e fluvial e de fretamento de navios, distribuídos na fórrna abàixo indicada:
.Estado do Amazonas, 3 1\Ianáos; Porto Velho; Rio
Branco.
Estado do Par;\, 5 - Belém; OLidos; :t:antarém; Cametá;
Bragança.
Estado do Maranhão, i - São Luiz.
Estado do Piauhy, 1 - Parnahyba.
Estado do Ceará, 4 --:- Fortaleza; Camocim; Aracaty;
Citava!.
Estado do llio Grande do Norte, 3 - Natal; l\Iossoró;
Macau.
Estado da Parahyba, 2 - Cabedello; Mamanguape.
Estado de Pernambuco, J - Recife.
Estado de Alagôas, :2 - Maceió; Penedo.
E~tudo de Sergipe, 4 Aracajú; Estancia; São Christovão: Villa Nova.
Estado da Bahia, 4 - São Salvador; Ilhéos; Caravel!as;
Valença.
Estado do Epirito Santo, 1 - V ictorla.
Estado do Rio de Janeiro. 5 - Nictheroy; i\Iacahé; São
.João da Barra; Cabo Frio; 1\fangaratíba, Angra dos Reis e
Paraty.
Distrlcto Federal, 1.
Leis de 1922 -
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Estado de S. Paulo, 3 - .Santos; Jguapc; Cananéa.
Estado do Paraná, -i - Paranaguá e Antonina; Foz õo
Jguassú; São Matheus e União da Victoria; Rio Negro.
Estado de Santa Catharina, G - .Florianopoli~; Laguna;
Ti.iucas; 'lmbituba; Blumenau e Itajahy; Joinville c São Francisco.
Estado do Rio Grandt~ do Sul, 5 - Porto Alegre; llio
Grande; Pelotas; São Borja c Uruguayana; Jaguarão o 1!3anta
:Victoria do Palmar.
Estado de Matto Grosso, 1 - Corumba.
Estado de Minas Geraes. 1 - Pírapora.
Art. 2.• Serão dispensados os fiscaes das localidades, que
porventura não constem dos quadros acima.
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de outubro do 1022, 101• da Indcoenôencia e 34• da Republica •.
EPITACIO PEssõ,o..
Homero Baptista.

DECRE'l10 N. 15. IU3 -

DE

:2 DE Oüf'l!Ul\0 IJE Hl;.:;!,

Jlíni~;lei'Íu da Justiça c .'\'cuocios Inlcriorrs o CI'Ctiifo
de 5::WO$, para pagamento rlo f'SU'ÍL'úo da Policia do
Districto Federal, .4ntonio da Silveira SCI'pa., relatieo ri
dif(e1·ença entre os 1'encimcntos rlc scn cm·uo c os que
lhe fomm pagos, no periodo de 9 de janf!iro de 1917 a
14 de jnnho de 1921, em que S''I'Viu em dclraacias do IJI'atlro da .f" cnfrancht

Abre ao

fJ)".f!
~- · O Presidente -da Republica dos Estados Unidos <lu Brasil, usando da autorização contida 110 n. HJ do art. 3• do decreto n. lr.551J, de 10 de agosto drc;fe anuo. !'Ccii!Ye abrir ao

Ministerio da Jusl.iça e Negoeios TnlrrJorc~ o credifo de
5 :300~, para pagamento do c~criyfio da Po! i c ia d:1 Dhtricl.o
Fedem!, Antonio da Silveira 1:-lcrpa, rrlatin• á difJerença ontre os vencimentos de SPU cargo n us qur lltc foram pagos,
no periodo de 9 de janeiro Lie Hl17 a l'l de junho de lU~l,
em que ser·viu em Jclegacias do quadro da 1• tmlrancia.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1!J:2J. 101• da Indcpendencia e 34" da Republiea.
EPIT.\CIO PESSÔA.

Joaquim Ferreil·a Chaves.

DECRE'J10 N. 15.70í -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1!J22

:Abre ao Ministerio da Justiça e Ne(Joeios /nlel'iores o credito
de 6[; :000$. destinado a ndquirir dos herdeiros do pintor
brasileiro Pedro .4mcrico os quadros JlOI' este dcircados,
11odendo alauns d,?sses qurl(fl·os SPJ' calidos, mediante 11aaamrnto, ao Estado dn Pm·ohyba, onde nusccu o J!Í1110r

O Presidente da Tiepuhlica dns Eslaclns Unidos rlo Bra- si!, usando da aulurizac;i\o cunliLla no ll. 1 do art. 0" do de-

·~
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ereto n. 4. 55::J, do 10 de agosto dcstr. anno, resolve abrir no
Ministerio tia Juslica e l\'egncios IntPrinre~ o crt!dito do
65:000$, desfi nado a adquirir do~ lwrdriros !lo pintor brasileiro Pedro Americo os quadros por cllc deixados, podendo
alguns desses quadros ser cedidos, mcdianto pagamento, ao
Estado da Parahyba, onde nasceu o pintor.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de Hl;!;?, 1P1" da Indcpenrlcncia e 3 i'' da Hcpublica.
]<;PJT \C lU PESHÓA.

Joaquim Ferreira Chaves.

JJEOI\(ETO l\'. Hi. 'IU:J -

VB

:.l

DE OLJ'PCDHO Dli H!~.!-

'l;!}JI'ot'a o pl·ojcclo c 1'c.spcctívo m·t;amenlo na impm·tancia
r/r_· -165 :.U/$698, do 1o 11'cclw de um mmal da Estrada de.
Fm·ro Norocsll! do Brasil, IJUC, wn·tindo da estação tlc
/_o,u·o M~illcr, demarulará o espifflÍO divisor dos 1·ios l!'eio
,. Ti/Jil'ir:a, JIOl' clle se desenvolvendo, no Estado de.
Stio Paulo.

O i'rp;:idcnle da Ilepnhlica dos F.st.adoc:; Unidos do Brasil,
n f I cmk·ndu t>_o qu·e cxpoz o direeftn· da Esf r ada de Ferro No~''-'l'stc do Bra;;il, {kcreta:

Artigo unico. Io'icam approvados de

acct,nlo

eom

03

dneumcatDs que com este baixam rubricados pelo d'irectnr

p:ra! d<> Expedkufn da St•cretaria 1le Estarlo da Vi~:ão n
I tiJI'a:-; l'ublica~. o pr·ojerfH e respPelivo ot·çamctllo na Ílll!Htl'tancia Je Hi5: 3-lll!iG!JH, do 1o trecho eom a extensão do
!:.;k.~!.'P, de um I·amal da Estr·ada de Ferro Noro;•.,;(.e dl) Brasil,
q11e. pur·t indo rJg Pstação de Lauro l\füller. dPrnandará o csl)lip-iio divisor. do~ rios FPio ,, Tibiritú, por clle :--e tll,~elrn-ol
vcndo, no J•:;;;tadn de Sii.o Paulo.
Hio dn .Janeiro, 3 de outubro de 1!J'2:!, 1Ul" da Jnde;pen<lencia e :lí" <.13 Hepublica.
l<:Pl'f.\C!ft PESSÔA-

J, Pires do Rio •.

DECRETO N. 1::>. 706 -

DB

3 DE OUTÜilRO De 1922

A11pro~Ja.

o (l·açado d!o canal e da estrada de 1'0dagcm entre
Jlanguinhos c Raíz da Sen·a da Estrella, rt serem construidos pela Empresa de Illelhm·amentos da Baixada Flumi ...
rwnsc, bem como a planta dos ten·eno11 situados no Dis-l
tricto Federal que, além dos já desapropriados, estão
comi]Jrchendidos no n. 2 da clausnla !J• d10 contracto celebrado nos famas do dcC1'cto n. t.f.58!J, de 30 de dezemb1•o
de 1920

d 'Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aftPIHlenrlo ao quo expoz a Inspectoria Fcdp,ral de Portos, Rios
e Canaes e tendo em vista o disposto nas clausulas -i', Iettra c,
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e ú", ns. 2 c /1 do contracto de G de aiH· il de 1\l;.\1, celebrado
com a Empresa de Mel•horamenlos da Baixada Fluminense
nos termos dJ decreto n. 14.589, de 30 de dezembro de 19-20,
decreta:
Art. 1.~ :Fica approvada a planta que com este baixa, rubricada pelo Director Geral de Expediente da Secretaria de
Estado da V iacão e Obras Publicas, do traçado do canal e da
estrada de rodagem entre Manguinhos e Raiz da Serra da Estrella, estudado e proposto pela Empresa de 1\ielhoramentos
da Baixada Fluminense, que os deverá consltmir de accôrdo
ce-m o contracto de 5 de abril de 1921 c com o termo complementar de 22 de jullho do mesmo anno, celebrados em virtude dos decretos ns. 14.589, de 3.0 de dezembro de 1920 e 14.9107,
d1.1 13 de julho de 1921.
\Paragrapbo unico. As despezas extraordinarias admissíveis nos pagarr:entos das obras de construcção do canal e da
eE>trada de rodagem, segundo plano ora approvado, inclusive a
ligação desse canal com a eclusa de Estrella, o excesso da
mr'rlia do movimento de tet•t·a, os estudos feitos 11ela Empresa
e as obras de protecção anaso noccssarias, não poderão exceder o custo p1•evisto no plano elaborado pela Fiscalização
da Baixada Fluminense, no total de oilo mil contos de réis
(8. 000: 000$000), correndo por óonta da mesma Empresa
qualquer ~~xcesso sobre esta imporl.arwia, sem direi I u a reclamação de cspecic alguma.
Art. :!." Na conformiriarlc dos ns. 2 c lt tia clausula r>• do
ccnl.racto de 5 de abril de 1\121, celebrado no:=; termos do decreto n. 14.58•9, de 3<0 de dezembro de 19;!0, e para ·OS effeítos
de desapropriação previstos nas mesmas disposições contractuaes, fica approvada a planta, que com este baixa, rubricada pelo referido Direcf.or Geral dn Expediente, dos terrenos situados no Districto Federal que, além dos já desapropriados, precisam de saneamrmto ou são indispensaveis (t
cxccucão das obras, segundo o plano de que trata o art. 1".
Rio de Janeiro, 3 de outubro de :1922, 1Q:f• da 'lndependencia e 34• da Republica.
EPITACIO IPESSÔA.

J. Pires do Rio.

bECRETO N. :i5. 707 -

DE

3

DE OUTUBRO DE

:1922

Approva a modificação do p1•ojecto c do 1'Cspectivo orçamento,
no. importancia de 48.386:184$870 (dezoito mil irescntos
e oitenta e seis contos cento c oil:cnta e quatro mil oitocentos c setenta réis), pm·a melhoramento do porto de
Paranayuá, e altera a clausura. li do contracto celebrada
com o Estado do Paraná, pnra c.rer·uç1ío das ob1·as desse
vorto, fixando novo 1n·a~o JJOI'rr seu inicio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
usando das autorizar:ões contidas nos decretos legislativos nu~
meros 4. 404, de 22 de dezembro de 1921, e 4. 555, de 10 do

AOTOS 00 PODER EXECifnvo

agosto do corrente anno -(art. 97, n. 45), tendo em vista o cont.racto celebrado em virtude do decreto n. 12.477, de 23 de
maio de 1917, e o termo additivo assignado ex-vi do decreto
n. 12. 590, de 1 de agosto do mesmo anno, relativos á concessão dada ao Estado do Paraná para executar as obras de melhoramentos do porto de Paranaguá; e de accôrdo com o que
propoz a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, decreta:
Art. 1 . • Fica approvada a modificação do pro,iecto e orçamento para melhoramento do porto de Paranagmí, de accúrdo com os planos, especificações e respectivo or·çamento na
importancia de 18.386:184$870 (dezoito mil trescnlos e oitenta e seis contos cento e oitenta e quatro mil oitocentos e
setenta réis), os quaes com este baixam, rubricados pelo director geral do Expedient.e da Secretaria de ~stado da Viação
fl Obras Publicas, em substituição aos que baixaram com o
decreto n. 12.414. de 14 de março de 1917.
Art. 2. • O Estado do Paraná, em consequencia da modificação do projecto e orçamento approvados pelo decreto numero 12.414, de 14 de março de 1917, deverá executar, em
Jogar das obras discriminadas na clnsula JT do r.ontracto celebrado em virtude do de ereto n. 12.477, de 2:~ de maio de
Hl17, as confltantes dos planos, especifieaGões e orc::unento
appt·ovatlos pelo presente decreto, comprc!lendendo:
1•, abertura de um canal na Barra do Norte, com 300
metros de largura, 2. 000 metros de extensão e profundidade
de oito metros em maré mínima, dotado de balisamento illuminado;
2•, construcção de um cáes acostavel, com 550 metros de
extensão, para o calado de oito metros em aguas mínimas;
3•, construcção de um cáes de saneamento, constituindo
Jlrolnngamento para léste, do cáes de atracação, c terminando
no rio Itiberê, eom a extensão de 2. 486 metros:
4", drag-agern. á cota de 8m,O, em feente ao cáe,; de ateacação c até á cota O. em frente ao cáes de saneamento;
5•, execução do aterro atraz das muralhas do cáes, até á
cota de 4m,O. com o producto da dragagem em frente ao cães;
(i•, construcção de dous muros de arrimo nos extremos
Iéste e oéste do cáes de atracação, para sustentar lateralmente o aterro;
'
7•, construcção de armazens, com o necessario apparelhamenl.o. para mercadorias e matcriaes inflammaveis. edificio
da a_dministração, officina, casa de guarda e depositas para
carvao;
8•, calçamento da zona do cáes de atracação;
9•, esgotos de aguas pluviaes:
10, assentamento de linhas ferreas para. o serviço de
cáe~ c armazens, e fornecimento do material rodante necessarw;
11, fornecimento e assentamento de guindastes;
12, installação electrica para luz e força;
1:l, abastcçimento de agua potavel;
14, forneCimento de gradil de ferro e respectivo!~ portlles
pnra fm~hamento do cáes fl mais dcpendencias.
Art. ~. • Para inicio das obras de melhoramento do porto
de Paranaguá, cujo prazo foi fixado na clausula VI do contraçto celebrado em virtude do decreto n. 12.477, de 23 de
malll de 1917, tendo sido prorogado pelo decreto n. 14.731, de
17 de março de 1921 - fica fixado novo prazo de dous (2)
anuo~, a contai' de 22 dr> dezembro de 1921, na conformidade
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do decreto legislativo n. 4. 404, dessa data, expirando, portanto, este novo prazo em 22 de dezembro de 1923.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1922, 101" da lndcpen~
dencia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. Hi. ~ OR -

DE

3

DI>

ouTrnno

DE

1922

Abre ao Ministerio da Viac1in e Obras Publicas o credito de
.f 20 :000$ para su bvenéionm· n. nnvcgação Pnitc Cotumbá
c Cuyabá
O Presidente da Rcpuhlira dos

E.~tados

Unidos do Bt·asil,

do accôrdo com o art. 91, alínea XXX\', in linc, da lei n. !t.GG:í,
de 10 do ugoslo ultimo, que provê ás despezas para o exP.rd-

cio de 1922, e á vista da decisão do Tribunal de ContaR, r~om
municada por officio n. 1. 8 íG, flP Hl de setembro do rorrente anuo, drrrrta:
Artigo 1miro. Fiea nlwl'lo ao \linistrrio da Via(;ão A
Obra~ Puhlit·as o rr1~r!ifo de 1:!O :tll}ll*. para sulnen~ionar, no
uxercirio dr 1\1?2, a nawgaçâu eutrr Corumbá c Cuyabá.
Rio clP ,Janeiro, 3 de 11\llnbm dr Hl.22, 101• da Indrprndencin e :J.ío da Hrpuhlicn.
EPIT.\CIO PERSÔ.\,

J, Pires do Rio.

oJ)!F.CnJ.:'IYJI N.

JG.iO!l-

IH;

3 Im Ol!Tl'BRO DE 19:2.2

~tpprovn

os pl'ojt'ctos de diro·sas oÚ1'<1S a sere~~~ o:ee-utndns
pela Companhia (}prnl dt· :lfel!Wi'tWICI!tos ?W Jfaranhão, ~w
trecho dr. Uga.:tio da R. F. S. Lwiz a ThPrezina com a E. P.
iPI'tJ·ulina a 1'/lel'ezinu, " bem ossim os 1'f'SZJf'Cti1'0S ui'\Omentos na im}JOI'tnncia total de I fiO :618$:171 (cento e cinco•mfrt contos .~eiscnztos c de::.oito mil quinhentos I! setenta
c um 1'f;is). " rml!,erl,? ti 11/cs-ma Comrwnilia. autn,·i:;l!l'iíu
Jj(/i'a

CIJilS[i'llif' }iiiSSfl(JI'IJS

dc líÍI'd

110 JJ/I'Sillu

l/'l'r:ho

O Pre;,irlentc da llrpnbl ica dos Estados Unidos do Brasil,
ntffmdrmln ao qnr reqHPrcu a Companhia GPral de l\Ie4horanwnfos no' l\Janmhfío. n tendo rm Yisfa a<; inl'rH'maçõcs prrALarlas pP!a Insrwdoria li'PriPral das Estradas, drcreta:
Ar!. ·t.• Ficam appr•oyn:doR os pr·o jcrtog que rom os to
Laixam, ruhl'il'ado!l pr>lo dit'l'l'inl" g-Pral do J<:xpPdirnte da Se<'retaria rle Eslarto· rk Yiadio I' Olwa~ P11hliras. a ~abrr:
u) viarluetn mPiallico (]e ·I ún,O dr> \·:io. sobre a rua do Nortr,
nn esla<'a 9 do !rPrho de liga(:iío da R~trada dn Fet'l.'O S. Luiz
a 'J'hPt·f1zinn: 11, Yindm~r~) nwfn!lil'n rlr '!;im,O de vão, sobre o
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cruzamento de duas rua,s de Therezina, na estaca 17 do mesmo
trecho; c) passagem superior na estaca 64 do referido trecho,
e bem assim os respectivos orçamentos nas imrportancias de
52 :999$620 (cincoenta e dous contos novecentos c noventa e
IJOV~ mil seiscentos c vinte réis). 65: i23$0H (sessenta e
cinco contos CPnto o vinte e trrs mil quarenta c um réis) e
32 :-Hl5$910 (trinta e dons conto's quatrocentos o noventa e
t'inco mil novecentos c drz réis), em um total de 150:618$571
(cento e cincoenta contos seiscentos c drzoito mil' c quinhentos
e setenta e um réis) .
Paragrapho unico. O pagammüo das despezas rrsultantes
das consLJ·ncçõcs dessas obras, até o maximo' dos Ol'\:amentos
ora approvados, deverá ser feito em apoliccs ao par, de conformidade com o disposto na clausula XIX elo contracto CPlPbraclo em Yirlude do decreto n. 14.823, de 21 ele maio de 1921.,
Art. 2.• Fica a refPrida Companhia Geral de Melhoramentos no l\Iaran~1ão autorizada a construir passagens de nível
em trrs ruas de Thrrrzina, indicadas no projecto que com
este baixa, c de accôrdo com os typos approvado's pela Inspectoria Federal das Estradas e com as restricções mencionadas
no § ,1• da -clausula IV, e na VIII do contracto em vigor.,
Rio det Janeiro, 3 de outubro de 1922, 'iOt• da Independencia e 34• da Repul:Jlica.
EPITACIO PESSÔÃ.,

J ., Pires do Rio.,

DECRF.TO N. 15. 71 o -

DE

3

DE OUTUB!W DI~ 1922

A IJre ao Jfinisterio da G1tcrra o credito especial corrcspon~
dente a .'10.500 francos pam inderntnizar o co1•onel, hoje
general de bri(fada, José Fenwndes Leite de Castro, d~
passagens P outms clespczas com o tmnsporte do commandante Ros1t'aq c sm·aentos Faribault c Terade, da
Missú.o Militar Franceza
O Presirlcnte da Republiea doo, Estados Unidos do Braf'il,
usando da autorização que lhe confrre o decreto lrgislativn
n. 4. 588. desta data. reso!Ye abrir ao Minislerio da Guerra o
credito especial C01Tcspondente a 30.500 franco o.. para indemnizar o coronel. hojP general de brig-arla, José Fernandes
Lrite de Caslrn. em missão na Franr,a, r.las passagrns r outras
dPo,przao, por clle rffrctnarlas em Hli20. com o transporte para
o Brao.il do commandant e Hoswag e sargentos Farihault c Terade, da Missão Militar Franceza.
R in r! o Jam~iro. 3 do out.uhro de 1922, tl01 • da Indcpenrlcncia P :11" rla Republira. ,
EPITACIO PESSi\.\ •

.lr)l/(1 l'anrliâ Colou,·t•as.

ACTOS DO PODER EXECtfriVO

DECRETO N. 15.711-

DE

4

DE Ot.'TUBRO DE

1922

Abre, pel(J Ministerio da Marinha, o credito dte 240:650$336,
para zwaamento da dif[e~·enr;a de vencimentos ds guarnições de diversos navios da A1·mada que desempenharam
commiss6cs no cstranaei1·o
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasiL
usando da autorização contida uo decreto legislativo numero 4. 591, desta data, resolve ~brir. pelo 1\linisterio da Marinha, o credito de 240 :ô50!f\336, destinados ao pagamento da
differença de vencimentos a que teem direito as guarnições de
diversos navios da Armada que desempenharam commissões
no estrangeiro em 1920, por terrm sido pagos os seus vencimentos em ouro, calculados pela ba~r da libra em vez de serem pelo valor do dollar.
·
Rio de .Taneiro, 4 de outubr1_1 dB 1 P22, lO l" da Jndependencia e 3.1• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. P. da Veiga Miranda.

DECRETO N. 15.712-

DB ,j DE OTJTUDP.O DE

1922

íibre ao Ministm·io da Fazenda o credito afr1 a quantia de
5:100$, para pagamento da di{{el'ença de meio soldo e
montepio a que tem direito D. Rita Mesquitn Pilla1·, 1!Útva do major Fab1·icio Baptista de Olivcim Pillm·
() Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1o do decreto legislatiyo
n. 4 .590, de 4 do correntr, resolvr abrir ao Mmisterio da Fazenda o credito até a quantia de 5:100$, para pagamento da
differença do meio soldo e montepio a que tem direito D. Rita
!Mesquita Pillar viuva do major I•'abricio J3aptista de Oliveira
'Pillar, desde a 'ctata de sua morte. em combate, no Capão das
Laranjeiras, no município dB S. Francisco de AssiR, no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro. 4 de outubro de 19'?'?. 10 I" ela Incleprnflencia e 31" da Republica.
EPI'I'ACJO

p E'SSÔA.

Homrro 'Baz1tista,
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DECRETO N. 15.713 -

DE

4

192.2

DE OUTUBRO DE

Cede ao Dispensaria da Irmã Paula ter·reno para sua definitiva installação

() Presidente da Hepublica dos Estados Unido~ do Brasil,
da aut01 ização contida no n. 2 do arLigo 146 da lei
n. 4.555, de 10 de agosto findo, I"esolve ceder ao Dispensaria
da Irmã Paula, para sua definitiva installação, o terreno correspondente aos lotes ns. 147 a 151 da avenida Mem de Sá e
aos de ns. 140 a 142 da avenida Hcmrique ValladarPs, com
uma área total de 2. 239m2,60.
Riu de Janeiro, 4 de outubro de 1922, 101" da Independencia e 34° da Republica.
us~mdo

EPITACIO PESSÔA .,

Homer·o Baptista.,

DECHETO N. 15.7f!f-

DE

4

DE OUTUBRO DE

1922

Conrertc em co/lectm•ias os Mesas de Rendas Federaes de Camaranibc, Pillar, Pm·to Calvo e São Mi(!uel d<e .Campo.v,
Estado de Ala(!oas, e S. Sebastião de Tijucas, Estado de
Santa Catharina, e d-á outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autm·ização ccmtida no numero 20 do art. 123
da lei numero 4.555, de 10 de ag-osto findo, resolve converter
ém collectorias as Mesas de Rendas Federaes de Camaragibe, Pillar, Porto Calvo e São Miguel de Campos, no Estado
de Alagoas, e a de São Sebastião de Tijucas, no Estado de
Santa C:ilharina, ,~em prejuízo dos actuaes servcnfuarios que
~afi~fizerem as exigencias Iegaes.
Rio de Janeiro. ft de outubro de 1922, 1OI" da Independcncia e 3í" da Hcpublica.
EPITACIO PES.SÔA.

Homerd Baptista.

DECRETO N. 15.7115,-

DE

4

DE OUTUBRO

DE

1922

('l'''a mn f:unsulwln hnnorario em A ddis i\ lJIWI)(l, na

Abyssinill

O Presidmto da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auf orização ronccdida pela lef_tra A do art. 4• do
Jr•crcto n. H . 058, de 11 de Fewreiro de 192.0, decreta:
Artigo nnico. Fica ercado um nonsulado honorm·io em
Aildis Abbaha, na Abyssinia.
Rio do .J anciro, 4 de outubm de ·I !l:!:.'. 1O1o da TmlepPn··
dPneia e :J.\• da HPpnbli(~a.
EPJTACIO PESSÔA.

;4zevedo Marques.

lO
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DFJCRETO N, 15,716 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1922

Approva as plantas de rn11'lhoramentd da bm'1'a e 2Jo1·to de
Jlhéos, nu Estado da Bahia
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos Llo Brasil,
de accôrdo com o que propoz a InspPclnria Federal dr Portos,
Rios e Canaes r tendo em Yista a nrces~idadc clfl melhorar as
condicões do porto Llr llhros, no BslaJo da Bahia,, dcrrrta:
Artigo uni co. Ficam ·apprnYadas ac4 p!anta~ de melhoramento da barra c porto dt~ l\lt(•us. no Est.ado da Bahia, qun
com este baixam rubricadas pelo dirPctnr geral de Expediente
da Secretaria de' Estado da Viação fl ObraR Publicas.
Rio de .Tanciro, 5 de outubro: ele 1922, 101" da Indepcndencia c 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA,

J. Pires do Rio,

DECRETO N. 15.717 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

1922

Concede autoriza'Ção para funccionm• na Republica a companhia "Italo-Argentina de Seguros Geraes'', com série em
Buenos A ires, Republica Argentina.
O Presidente da Republica dos Esl.aclos Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia «<t::..lo-Argcntina de
Seguros Geraes", com séde em Buenos Aires, Republica Argentina resolve conceder-lhe autorização rara funecionar na
Hcpublica, sob as clausulas seguintes:
I

A companhia operarará sómente em seguroH e reseguros
terrestres e martimos, em todas as suas modalidades.
II

O seu capital para operaçõeR, no Brasil, será de 600 :000$,
realizado nos termos do art. 47, ~ 1°, do decreto n. 434, do
'• de julho liP 1891.
JI1

A companhia fará, no Thosouro Nacional, o deposito do

20'Ül:OOO$, de o.ccôrdo ,om o art. 34 díl regulamento ann hai-

:xou com o derreto n. 11!.593, de 31

tiP

rlrzrmhro de 19.20.

IV
Ficm:á sujPifa .a todas ns lei~ P .rPgulamrnlos que YigorarPm cn1 YIPI'rm n Ylgorar sohrP o oli.JPl'ln dn sPu nrgocio.
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v
Constituirá, além da reserva de que trata o art. 49 do re-

gulamento n. 14.593, uma outra de previdencia, que será formada com a. quota de 10 o/o dos lucros liquidos ~lo :;nas op')racõcs no Bra~il, apurados nos balanços, até attmgn· o terço
do" capital drclarado, r, dahi rm diantr, com a dc 5 o/o.
Rio dr .Tanoiro, 10 de outubro dr 1922, 101" da Indeprndrnria 0 3'•" da Republira.
EPI'l',\CIO PESSOA.

Homcl'o Baptista.

DECRETO N. 15.718

-DE

10 DE oUTUBRo nr. 1022

Abtl' ao Jfinistcrio da Justiça o CI'Nlito de 4.000:000$, em apolices da divida publica, nccessario pm·a occ01'1'C1' ás des1Jezas com a construcção e installação do cdi(icio destinado ao (unccionamcnto da Justiça Local do Disfricto Fedl'ral I' dú nutras Jn·o·vidcncias.
O Prrsiclcntc da Rrpublica :los Estarln8 Unidos do Brasil:·

Con'lidrrando que o art. 3", n. II, {]a lei n. 3. 9!H, de 5
de janeiro de 1920, revigorado pelo art. 13 da lei n. <1.555, do
10 de agosto do corrente anuo, autoriza o Governo a contractar, mcdiantc concnrrrnria, a cnnstrucção c installação ·de um
edifício deRtinado ao i'unceionamrnto da .Just.iça .Local do
Ilisl riclo Federal;
Cnnsidprando qur essa disposicão legal faculta ainda
ao novPrno abrir os credito;; IH'cessarios e realizar operaçõ·es
dr rt'Ptlitn~J at.r a importanria Jr •.\..000 :OOO:t, srndo, neste
ra.::n, applieado o prorlucf o da arrrcarla~f\o rla I axa jurlici:tria
ao ~r>r·yil,'o de juros P amortização;
C:onsidrranrln qur não se trata r!P dl'~prza n~>va. pois a
atTPrarlat;ãnl ;Jps~a taxa .iá produziu alr; hojr• a snmma de
:l. U '.IH: 3:ll$3l.:?;
f:nn;:;idPranrln que a ,;T·rrradat;ã•) rra!izarla cnrresponde ao
capital das apnlicr·~ qurl serão Pmitticlas, P a qtw ft"n· de fulurn ('['f,•clnada gm·antro sohrjan1Plllr• ro "1'1'\.kto da npera~ão .r]p
~;rPrlit.n. drrrrl a:
At·L J.• Fira ahrrlo ao l\Iinis!Prio da .T•usl.ir,a P Nrgncios
fllff'l'\11]'('.::
0 CI'PcJifll d1- lf. C(l() :{)()()$, f'lll apro\il'PR tia llivilll\
puhliea rl:t lfniãu. nl'cr~,:ariu parn. occurt'PI' :'1.~ drspf'zas com a
c~>n~ll·nr\:fin f' in;;fallnr;ãn d" Pdifirin dpsfinado ao funeril>naJlll'lllo da .lu~ I it;a Lroc:al do ni.-dl'ido FPdPral.
.\ri. '!." E' lamlw!ll o tnini,;fro da FazPn l:J, aulol'izado a
rrni!li1· flJHl1irl'' da divida puh!irrt i11l1•rJ,:t da l'niiío du yafnr
dt•. I :OUO$ t·adl! 11111:1 . .iur·o-; df' !í% :111 ::um ... alr; a i11;nnrt:mcia
dt• ·,._(IOO :UIJ(::t:_. roara 11 firn tl" ai if'nd,.,· a"·" paxarn,:nfos iJlll~
dt•\ r• r :tto ,·,•1· lt•tlu-; 1'"1' l'tll:'a ti" l'l'l'rfil" dt• qu•· l r:d:t ,, al'l. t·.
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Art. 3.• Os juros e amortização relativos á operaç§;o 11'\ltori~ada no arti,go anterior serão custeados com o producto da
arrecadação da taxa judiciaria.
.
Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrarw.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1922, l Oi • da Independencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRIETO 1~. 15.719

-DE

-w DE

OUTUBRO DE

1922

Promulga os Actos postaes do CongrPsso Pon-Americano
reunido em Bnenos-Ai1·Ps em 1921

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
havendo sanccionado, pelo decreto n. 4.1187, de 18 :Jc janeiro
de 1922, a resolução do Congresso Nacional que approvnu os
Actos postaes assignados em Buenos-Aires, no Gnn~rrsso Postal Pau-Americano. aos quinze de Setembro de 1921, isto é, a
Convenção principal, com os respectivos Protocollo final c
Regulamento de execução e o Protocollo final desse ReguJ,amento, o Convenio sobre encommcndas postaes, com os
seus Protocollo fina.J e Regulamento de execução. c o Convenio sobre vales postacs~ p, tendo si:lo depositada a respectiva ratificação brasileira no ll\linisterio das Hrlar.ões Exteriores da Republica Argentina, aos quinze de julho do corrente anno, decreta que os mesmoR Ac1 os. apprnsus por cópia
ao presente decreto, se,iam exccutar!oR r l'llmpridns tão inteiramente como nelles se contém.
Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 1922, 101° da In1cpendencia e 314? da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Azevedo Marques.

Convención Principal concluída entre las repúblicas Argentina, Bolivia, Brasil, Golombia, Gosta Rica, Caba, Chile,,
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estad.os Unidos de
AmPrica, !Juatemala, Méiico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.

. Los infr~scritos, Plenipotenciarios dr los países arriba
Citados, reumdos en CongrcsOt cn Buenos Airrs, cn ejercicio
del de~echo que consa,gra el art.fculo 23 de la Convención Postal Umve:sal de Madrid. inspir:'tndosP rm el deseo de cxLender
Y perfeccwnar J_os servicios po_stales pa11americanos y de establecer una sohdaridad de acc1ón q1w pueda representar eficazmente en los Congresus Poslales UniversaJps los intereses
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comunes de las Hepúblicas Americanas, en lo que se refiere
a las comunicaciones por correo, han convenido en celebrar,
bajo reserva de ratificación, 131 Convención siguiente:
ARffiCULO 1
· llNIÓN p,\N.\1\IER!C.\NA DB CUIUli:JIIS

Los países contratantes que, de at~um·do con la declaración que precede, constituyen la Unión Panamericana de Correos con el objeto de mejorar la ejecución de los servicio~
po~lalcs, convicneu cn las siguicnles c!,áusulas:
AR'l'íGULO 2
'1'11..\N Sl'l'O LlBilE Y llllA'l'Ul'I"O

1. -- .Lo::: países adltcrirlos a la presente Convención rormarán llll solo territorio postal.
2. ~ 'Cada uno de los países cunlralantes se cornJH'OillrlLe
a transpot'lar librc y gratuitamente por sn tcrriLorio, !nodiante los servicios que dependan de su Administración o uliliee parai el envio dircct.o de su propia correspondeneia, la
que rociba do ·cnalquiera do esLO:i países con destino a cualquier otro país contratanto o de lal Unión Postal Universal.
Sin embargo, -serán de cuenta del pafs de origcn los gastos do trasporte terrestre o marítimo de las correspondeneia, cuando ésta requiera para su curso subsiguientc la mediación de países extrafios a los adheridos aU presente Convcnio y esc traspol'Lé sea oneroso y no gratuito.
ARTICULO :.l
LIFlEHTAD DE TARIFAS

1. ·- Se co;Lablecc. como principio fundamental, Ia libertad d~ tarifas,. .En las relaciones postales entre lns pa:íRes
adhorulos rcgtran las tarifas que cada una de las Administracionos est.ahlezca dentro de la mitad dei equivalrnte P-11
dólares del máximo fijado por la Convención Postal Univer-·
sal de Madrid.,

ARTICULO 4
R,;1;}MEN Y. CONVENIOS ESPECIAI,E8

1. - Las di.sposieione~ de .esta Convenr.ión se aplicarán
a las cartas, t.~rJetaR post.ales, unprosos de todas clasos, pupeles de negocio y muestra.
. 2 .. - J;.os m!smo~ países,. ya s.ea por su vencídad por ~u
sll uac1ón luntrofe o por la mtensJd.ad de sus relaciones postules, po~lrán establecer entre sí umones más cstrechas sohr(~
cual~sqtnera do los servicios instituídos por Ia preo;ent.e Con
vencwn y demás arreglos rspechles celebrados por este Congreso.
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ARTICULO 5
FHANQUEO OBLIUATOHIO

Es obligatorio, en los pafses contratantes, el rago_ previa dei porte total de toda clase de Cl1rrespondencm mt:lnsivc los paquetes cerrado,:, con la única exccpción de las c:~';·
tas en su forma usual y ordiuaria, para las cuales se ·~l~lt
gatorio el pago prévio, por lo menos, de un p_orto -;enctL";
l'or Ias cartas insufiricnt.emento franqueadas solo se cobra.ra
la difercnc.ia d~ porte no pagado.
ARTICULO G
FIIANQUICIA llE l'lll\TE

1. -- La;:~ parf.fli-1 r,onlrafan!ef' cnnviPtwn nu aennlar fr:tnquicia de porte tanto en su Rervicio iniPJ'llll Cllllll) en cl p:l.namericano, a Ia correspomlencia dn la Oficina Jnf.crnaeimnl
de Ia Uniôn Postal Pauarurrieana y a la dP los 1niem1Jro,.; dnl
cucrpn dipl01uátieo dr~ lo~ paí;;e,.; sig·uatarios. Lnc; eónsult.•ô.
gozarún de franquieia para la COITCSJH•nilencia oficial que !li-·
rijan a sus ref'JJPctivos países, para la qne cambien entrr si
y para la que purticran dit·ijir ai Gobierno de! país en qu;~
cstuv1cran acreditado:-;, ,.;iempre que !~xista reciprocidad.
2. -· El rlespacho de la correspomlencia dei cucrpo diJ!omatfco qu<1 se cambie f'Ulrc las Secretarias de EstaliP d)
Jn::; respectivo~ países y Rus Eml.mjatlas y Le!'acioneo: en e!
exterior, Re hará lHil' medi o de valijas rliplnmúl ieas qur gnzarán de las citadas franquieia~, y de Iodas Jac:. l:legurida(!Ps dP
los envfos nficiale~.
3. - Acuerdan igualmente la exeneión de J'l'anqueo pant
un ejemplar que cn canje expidan los diarios y otr·os periúdicos americanos, por cada destinatario, cuando esas publicaciones sean do rnanifiesta sericdad y traten asuntos d~> inLerél:! general.
PltOHIBICION

Sin perjuicio de lo que establezca la lcgislación interna
de cada pafs respecto a restricciones en la circulación de corrospondencia, no Re dará. curso a las pnblicaciones pornogrii.fi~as, ni a las que atentcn contra la scguridad v c! orden IJÚbhco!!.
AUTICULO 8
SERV!CIOS ES!>ECIALEB
Lo~ países contratantes se compromctcn a udherir a 'a
brcvcdad posih!c a los scrvicios especialcs establecidos por la
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Cnnveneión Postal UniYersal de 1\Iad rid que no ejccut cn cn
la actual idad.
Tanhir;n se obligan a haccr extensivos a tndo c! cont.inen!.e amcricann los seryicios postnlcs mencionados que rea
liccn cn cl interior de su país.
ARTICULO O
DJSPOSICIONES VAHL\8

J. -- Lo>' paíse.~ signalarim; adoptarún cl "por! pagabo',
a cnyo cfcclo se compromctcn a permitir la circulación

In~

du

diarios o publicacionPs pnriôd1ca~ SIJPitas n cn paquete!',
eon cxc\u~iôn de los de propaganda o reclame cxclusivamcnl>:
CIIJllCJTia\.

2. - En caso de qllc algnna arlminist raciôn no atlherHJa
a ostc Convrnio - no obstante las disposicioncs Pspccialc.~
vigentes Pn los paísm• contratantes, cn nmtcria de privilegifl,.;
dn paquete 11 otrM anáiugos, concedidos cem la obligaciôn drl
H'l'vici() gral11lf n dcl f.mnsporlc postal - pretendi era. hasúntl""c cn rl Art. 3, ir.r.il"n 3, de la Convcnci6n Po~lnl Univ~rf<:_ll
ele 1\far!rid, cnhrar gaRto~ de fránsito maril in to a c~nalquiPr':\
r!~ Ir•~' paísr~ <IUC~ formam la Gnicín Pn~lal f>anattH'rieana, "''
r•xigir:í r}p lns eompafíias de naYPgacicín qnn goer•TJ tll~ dichos
prh·i)Pgins Pl l'P('lllhnl~o rlc las cantidadt>.~ qu(• eo!JI'e su Ad ..
mini~! raeiün Jl"l' concppfo de fr:'in~ito tWtl'if irno; y 1'11 rl ~tt
Jllw~to clp IlPgar~n a cllo, las pal'f PS cn11f ralanft's porlráan,
a
rcqurrimicnto de la Admini!'<!rn.ri1\n inleresada, rei irar la;:
wntojas o privilegios ncordados.
AfiTICFLO lO
IJlWl\fA OFICL\L

Se :vlopfa c! caslcllano cnmo idioma oficial parn los ai"nl1-·
l.oi: rclaf.iyo;;; ai S1~rvicio de eol'rros, pudiendo l11s paíf;es cuyu
idioma no fuera éslc usar el propio.
AnTICULO 11
PnOTF;GI\SN .\ LOS ,\GENTES POS'l'.\LEfl

Las a ui oridadcs rlc los países contratantes cst.arán nbl!gadas a prestar, cuando leR sca solicitada, la coopcrar.ión qur:>
nccessilcu loH agentes postalcs encargados de! tranporte dP
valijas y correspondencia en tránsitó por csos pafsc 8 •
AfiTíCULO 12
Al\DITIL\J g

Todo confliclo o d~3actwrdo que pmlir,ra suscit.arso en las
rrlar~ionPs pof<laiPs de· os vafst~s amcrieanos, será rcsuclto 1wr
jnil'io arhitni quo se realizará Pll la forma rpw f'slahl~cc el
vrt.fculo 25 de la ConYCneiôn Pc;s[al Universal ele l\larlrid.
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Toda de~ignaeion -de úrbitros ddu•ní recaet· rm los paí.:-rs
signalarios, cem inLcrvcnci<íH de la. Ofit:i11a lntemari•Htal de la
l:nión Postal Pamtmcl'icana.
AllTiCU LU J:l

J. --, l)ncda sub~isleufP, cou ul nrwllJL'I' rk Ufir:ina luterl'.aciunal de la lJnirín Postal l'auamerieana, la Oiiei!la Cent.ral
que funciona eu Montevideo, la qrw Pslará sujela a la vigilancia C:e la Adminislraciún General de Cnneos, Telégrafos y T>
léfonus de la República Oriental dnl Urnguay, y ntyos gasf.os
f.Pr;ín sufragados por todas las adnli n i~ lracir me o postules de
los países contratantes.
2.- La Oficina lntct·n;u:i"nal de la Uniúrr p.,,fal l'anameJ'it::wa queda encargada:
o) de reunir, coordinat·, puhlit:~ll' .~ dislrihuir los datr•.s d•J
f..,ria elase que inLere.;;en l.'~[lcr,ialrlll'lll r' al :;cn·i,:iu •pn,;tal in! ''rnaeiona I pammwr i1:ano;
l;) de emttlir, a pedido Lle la., par·l.r•,; iulr:rP,;ada,.;, su npinión sobre las cuesliotws liligio:.;;n qm: t<l~ pt'r\:-;enl.rll I'Oil -mutiv"
de la~ disposieione-; IJLW nlaiien a las relaeiotlt':i de lns Cur;oc·•~

amcrh:anos;
c) fie hnect· eonor;et· lo,; pedidos sn!Jt·c mndifir:aeinues ric
Jus ;•.elos de! CougtTso, que Jlr•gm·an a Jr•rnu tlarsc.
d) de notifiea,· los eam!Jios que ftwran adnplalios;
c) ele hacer conocer los ref:lultados que s1~ obtcngan de Ias
dispPsicionrs y Jl1()didas n·glamental'ias dP. imp.orl ancia, qnc
las adminislraciones adoplr:n r'IL su servieio interno y que ic
f.er;in eomunieadas, por la~ mi"nws, a I i lu lo informativo;
f) de la formaeiôn rh~ una gni:t pn~tal [lanamcricana;
g) de eunfeccinnaJ' 1111 mapa poslal J•anamcrieano;
h) de formular d resumcn rle la r:sladfsti1:a dei movimiento postal ~panamericauo, -de at~nerrlo eon los datns que ir.
comunicará anualmente eada ar! mini slración;
i) de formar un cuadro ''ll que aparezean la,; vias más rápidas para la transmisión dr: la corre,;pondeneia rif; uno a ntto
de lo~ países contratantes;
j) de publicar c! cuadro rlt: r)qnivalcneias y la tarifa de
porto dei servicio interior de eada 11110 de los países int.eresados;
!.:) y, en general, de proceder a los estudios y trabajos que
se 1e pidan, en interés de los paíE<es eoutratantes.
3. -,La Oficina Internacional de la Unión Postal Panamericana tendrá a su 1:argo los cometidos rJue el artículo 13 rJe la

Gonvenei<ín Postal lluiversal y VIl dei respectivo reglamento

asignan a la (lficina lnternar\Íflnal dr. Berna, en el r~aso de qu'l
r.lgurm ele la,; adrnin istracim res ''"ld r·;üariiJ•,-; ar! h iera a I servicia
de !'uprmes--rPopues! a.
4.- - LrJs- r:aslrJs espeeial"s que dnwandc. la lormación <!e
la t;uia postal panamPrirana. la .:onf'eer·ión dd mapa de las
con;unicaciones ,poslales de Amél'ica y los de la reunión de
Congresos o Conferencias, sPt'::ín sufragados por Ias adminiJtraciones de los países signatarios por partes iguales.
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5.- La Auministroción General de Correos, 'l'elégrafr,s y
TePfonos dei Uruguay vigilará los gastos de Ia Oficina Internaciol!a! de Ia Unión Postal Panamericana, y !e hará los aoticipos que necesite.
ARTiCULO 14
APLICAC!Ó:-<'

DE LA

CO:-<VENC!ÓN
POSTAL UNIVERSAL Y
LEGISLACIÚN INTE!IN.\

DE LA

l . - 'l'orlo;.; lns asunlus qut~ se rclaüionen cun cl cambio
de el•l'!'csponéll'ncia entre los países contratantes y que no estiín
rr>lvistos en e~ta Convcnciôn, se sujetarán a las disposicioncs
de la Cunveneic\n Postal Universal y su Heglamento.
~.-Ig-ualmente, la legislaeic\n interior de los n1i<:rn'JS
)J<lÍ~!'S SI~ ap(ieará Cll f.IHJil aqueJlt~ ljUC lliJ ltaya sidu UCtC!'IJlÍJJadu pm· ambas ConYeneiones.
ARTíCULO 15
PHOPOSICIO:'-!Ei:l DURANTE EL IKTERVALO DE LA~ REUN!QNER

La prrscnln ConYcnrión podrú ser modificada, rn cl inl,•rvalil quP medir t>ntn· los Cllll(~n·ws 11 l'l'llninnes, siguiendo d
pr·ncedintiPn(;l PslabiP<'idn cn P! arfieulo ;.?~ de la Conven0ión
i':~,l ai llrti\·,·r~al iJ,l l\laurid. Para que tcngau ftwrza ejccutrva
ra ... :nodifieat·ioucs dchcrün uhtem•r· nnanirnidad de votos para
,~l pt·csenfe at'líen;o y para lo~ m'rmcros 2, a, 7, H, li, J 2, 13,
Hi y 1tl; dos fcrccra'3 partes de voto~ •tmra los números 5, 6 y !J,
y .i:nplc mayoria para los dcmús.

ARTíCULO 1,6

Las tll•HlificaeioH•·~ o r·nso!w·i,,nes adupladas ptll' !as [lal'··
I•·- cpnlraUmtes, aú11 aqnella~ •J1) urden irrlcrna 1(\ll' afecten el
·'t.'r.·viei" in!P;'J;aei•JJLal, !fomlrán fucrza ''.ÍI'CUI iYa cu;dt·u meses
,:,.,pu,;,_, dll la f(·,~ha d1• la romunit~aei•ht IJasada vur la Ofieina
J J:lct'JJ<tl'ÍII!Ja! de la Uuiún P"~' al l'anamcriearta .

•\ll'l'íClJLU 17
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I.- Ln;; Cong-re:..n~ :. e rctuuran. pnr 1" lílr:l!f•:~. r;1da cinco
:•'t''", a roular do la fecha en que fu-era JHll'';la ctt Yi[Sut' la.
Co>u·;pnei(Jn rnnduida. rn e! último.
~.-Cada C1.•ngreso Jijarú. e! lugar d1.) la reunión
del
pp·,ximo.
L~is

de 1922 -

VoJ, IV
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ARTíCULO 18
UNJDAD

MON~.:TARIA

Para los efecLo.s de esta Conwmeión se establece r_,om.l
unidad monelaria e! dólar.
ARTiCULO 1 !l
VIGENCIÀ

La

Y

DUF\.ACJÔN DE LA CONVENCIÓN
llATIJ-'JCACI ON ES

Y

DEL>ÓSI'l'O DE LAS

empct:arú a rcgir el pri111ero de
Ire.,, pnrn. ant.r,,.; de aqtwlla
fecha, podr:í.n
los pahe6 que la IJUbieran
ratificado ;-· qurrlar:í en YiS''llriLt si11 liJJiilat·ión dr• Liewpu. reserváncfocp l'arla 111w dr~ la~ parlr's r·•ndralan!cs Pl d~recho d•;
rctirars" de esla 1Jni(>n Tll"<li'J.nl!' ayi~n darlo por Ht Guhicrno
ai de ia Hcpú!Jiir.a Orionlal dei J:rug1ray, eun llD aíío de anticipación.
E! dPpúsito dr las raf.ífieaciones se hará en la c1udad de
Bueno~ Aires •cn e! más hrevP piam pnsi!Jie: y d8 cada una de
ellas i'C lovanlará el ar.fa rcspeetiva, euya co•pia remitirá el
Gobiernn dB la Hcpúhliea Argentina, por la via diplomúticfl,
a los GnbiPrrws de lo~ dPm;ís p:tÍ~I'" sigqafnT'ins.
Qtredan UOI'Og·adas. a parlir de la f()eha cn que entre eH
vigencia la prr':wnfr Convrnción. las Pstipnlrwinn"Os de la Convención Po;ofal Stlrlamericftna S'l!'ci:mrda Pll Mnnf,!vidcn el df•"
dr frhrero de mil nnv•ecicnLos nnrr'.
F.n Pl easo d·e qw' la CnnvcJll'ión nn fllf!nt ratífirada p ,,
uno o vario,; de los paf~;es cuncurrPnt.Ps. no dcjnrá dP R"l'
v:ilidft para los J•~st.arlus qur la hayr~il ral i fieadu.
En fr; dP In roStH!11.''· l11.'i Plcnipoff'JH~iarins (]() los país%
arriba citados SIJ~erihnn la prcscnl c Convímcirh Pll nur•nno,
Aires a lo!' fTllincr dias clc1 nws dr sei irmhrr rJp mil nnvcci'0ntos veinte y uno.
f>ti'St•tJI() C11uvenl'iót1

encro de mil

noveci.cnlr•~ vt~inl•e y
JHJnPrla en r~.iee•Jeil"•n

Pui' A;·ycntilla:

Ama,don E. Grandi.

Eduardo F. Ginffra.
Por Brasil:
Labienno Ralgarin dos S>~ni"~
J:l.'r HNlriqtH' AdPt'll".

Por Bolivia:

Lnis Sansnsle.
Po1' Colombia:
Carlos f;uC'nn 1\f;írqnrw..

Pol' Costa Rica.:
Carlos F. Valcnzuela.

10
Por Un!Ja:

.\]Jq•l'f.n de la

'foJITI'

y SolllJ'ell.e.

l'or Chile:
Tulio 1\Iaquieira .
.Jorg'~ ~;aavcdra l\g~i.•r".
J'edr'' \. Hin•ra.
l'ui' Duminicuna:
Pol' Ecuadm·:

l\Ianuel Bustamante.

Por El Salvador:
Gustavo A. Ruiz.
Por los EE .. UU. de .1mhica:

O. K. Davis.
Edwinrl Sands.

Por Guatemala:
Alberto Dodero .
.Julio Alvares.
Por llféjico:
Jo~é

V. Chaves .
•rutio Jimenez Rueda.
Pm· i\' icaragua:

Bai tholomé M. Pons.
Po:·· Panamá:

Estanislao S. Zeball os.

Por Paraguay;
Juan B. Gaona (hijo).

Por Perú:
César Sanchez Aicorbe.
Fraw·i~er· Enrique Málaga GrPnct.
Por Uruguay:

Daniel l\lufioz.
Juan Rampón.
Pol'

Ver.ezttela:

Carln'3 Cuervo Márquez.
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Protocollo final de la Convención Principal
En el momento de proceder a firmar la Convenci~n concluída por el Congreso Postal Panamericano, los Plempotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:
I

Las partes contratantes se reservan el derecho de mantener sus actuales tarifas con los países signatarios hasta el
próximo Congreso Postal Panamericano.

ll
AI establecerse el Ferro Carril Panamericano, cada uno
de los países contratantes contribuirá para el so::;tenimicnto
del servicio de trasporte de corrcspondencia J?Ol' los tre~es,
proporcionalmente ai peso de la correspnndencm que exp1da,
en caso de que no se obtenga el trasporte gratuíto.
III

Los países contratantes se comprometeu a ejercitar sus
mejores ·esfuerzos para obtener de las Compaiíias de Navigación que trasportan su correspondencia ai extrajero, que rehajen los fletcs actuales, y que en ningún caso cubrcn. por e!
H~ITicio de rrgreso, una suma mayor que la que perriben cn
e! país de ot·igen.
Queda u!Lcndido que la clúnsula que prl'rP-tle n<1 sp rel'icre a los casos cn que por privilt•gio de paf(uele o de olra
naturaleza eslén obligadas ai trasporte graluíto.

IV
Panamá de.ia constancia, de que no pucde aceptar las di~
posiciones del inciso 2.• dcl artículo 2 de la Convención, relativas a la gratuidad del trânsito.

v
Aún ouando la Adminif;lración Boliviana no se considera

obl igada a establecee imrnrdiatamente el servi cio de valores

1lcclarados .atenta a los términos cn que está concebido c! artículo 8 del presente Convenio, se rcsPrva su ejecución, p.:.r
cau:;as fundamentales, para mcjor oporlunidad.

vr
.

La Argentina, BrMil, Chile, Guatemala. Panamã, ParaY Urnguay se rese1:van cl derecho de fijar sus fasas en
fumros oro, en r.onformulad con la Hniclad mone!aria de la
Convcnción Postal Universal rlr Madrid.
i!~lay

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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VII
E! protocolo permanece abicrto en favor de los pafses
c:uyos representantes no hayan suscrito hoy la Convención
Principal o hayan firmado solamcnte un cierto número de
las Convenciones sancionadas por e! Congreso, con e! objeto
de permitirles adherir a las otras Convenciones que no hayan
fiUSCrito.
VIII
E! Congreso invita a Espana a adherirse a esta Convención y a su Reglarnento de cjecución, y al efecto encomiéndase a la Oficina Internacional de Montevidéo que formule
la corrcspondiente invitación.

Por Argentina·
Amadeo E. Grandi,
Eduardo F. Giuffr&..

Por. Brasil:·
Labienno Salgado dos Santos.
José Henrique Aderne.

Por Costa Rica:
Carlos F. Valenzuela.
Por Chile:
Tulio Maquieira.
Jorge Saavedra Agüero.
Pedro A. Rivera.

Por Bolivia:
Luis Sansustt).
Por Colombia:
Carlos Cuervo Márquez.
Por Cuba:
Alberto de la Torre y Soublette.

Por Dominicana:
Por Ecuador:
Manuel Bustamante.
Por los EE. UU, de América:
O. K. Davis.
Edwind Sands,
Por llléjico:
V. Chaves.
Julio Jimcncz nueda.

Josf~

.\f~TilS
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Por Pant~.má:

Estanisláo S. Zeballos.
Por Perú:

César Sanchez Ai7.corbe.
l''rancisco EnriqUf~ Máln!!n Grenrt.
Por El Salvador:

Gustavo B. Ruiz.
Por Guatemala:

Alberto Dodero.
Julio Alvarez.
Por Nicara(Jua:

Bartolomé M. Pons.
Por Para(Juay:

.Tuan B. Gaona (hijo).
Por

Uru(Juay:

Daniel Mufioz.
Juan Rampón.
Por Venezuela:

Carlos Cuervo Márquez.

Ro(Tlt1mento de Ejecución de la Gonvención Prineinal concluido entre las repúblicas Arqentina, Bolivia, Brasil, Golombh, Costa Rica, Cubfl. Chil'l, Dominicana, Ec•ta:dor, Eli
Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Méjico,
Nicaraqua, Panamá, P~rarrpay, Pe~ú, UrlliJnar y Vene:mela.

L''" !"usrrito::i, i\n nombre de sus respectivos Gobierno~,
han cr·nvrrid•· las ci~n.o,tes reg-las para asegurar la e_ie·cución de la precr.ôenlP tunvención:
I

D11ran t.e el rPr:L'dfl à e esf.adísl,icia los des!Pa.cho~ cerrados para países fuera de América no deberán ser incluídos
dentro de lo!'l sacos que cont.enr,-an correspondrmcia american<J. que no esté sujrta a l!ast os dP tr:í.nsito. El saco o paqnPf.e que contenga Psta flplwrá llrvar 11na inscrinción hir>n
visihle quo diga "Lihrr 1dnsitn". - 'En caso de que lo:;;
despachos para ofh:inas dr~ rambio dl' los ntrns crmtinentr>s
sean tlOC.o volumiJw~.-'·'· podr:'ín inr~Jn frse varins dent.rol dfl
nno o m:í~ saros rntul~dns a ];1 nfirina atnerirana quo drbo
efrcllwr e! emharque .,

.\CTOS 00 POD •r r. L~ "l~l ti fYfl
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Il

r r r·~ la percepción de Ia~ tarifas a aue se refiero e! arlir,·lr' 3 rlr> la Convención. las Arlministraciones están obli.:;,Ja:. a fi.iar IM eanivalentes de la moneda de ,;m; respe,·iiln~ r•aísrs. rlrbiPndn dar ei aviso dei caso a la Oficina In' ,, .. ,~~cir>nnl de la Unión Postal Panamericana para lo~ efectos
d" ln d!snt•roto en la letra j', inciso ? de! art.fcnlo 1.3 de la
f:••n\'ención Principal.
III
Pnra !!mar dR la exPnción dr porte a qnc se reflere. e:
al'fírnln r. rle la Cnnvención el eienmlar ouc se remilan e'1
canie los di11rins. pPriódien~ y rrwistris. rlebPrá Jlrvnr nl lado
dr l~· riirrrción la inscripción "Canjc" cn letra~ pl)rfectamente Yi~iblc~.

IV
1 . Ff.iánof1 los ~ast~ de la Oficina In! ern::~cional de la
tTnión Postal Pnnamericana rn la suma dr dor•' mil pesos
oro nrnguavo por afio como m:t'l:imo. rnmnr•'PrlrinrloRe en
dir·ha snmn la ronst iturión de nn fonrio n·H~ ,inhil:wione'l dR\
pcr~nr.nl rir> ln misma.
2. F:l Dn·edor do la Ofirinn Infrrnndnn:ll Sf'r:'i nomhrar!o
por rl Gnhirrno dr la Reptíthlic~ Oriental cl~>l TTrur:na,·. a nroptr.~sf:J rir ln nrlminisfrnrJór. OrnPra! de f:ort·f'n'. Tr>l,~g-rafos
y Tr!Mrmo<: rir rlicho pafs, y g-ozará rir lfl rr·tr·!hnrir'•n mensual
rl·~ l'llflfrnrirnfns pe~o>l oro tlrtwnavn.
'El ~rrrrtario y rlPm:'í~ n~rson~l será nnmhrarlo a proposiririn rlrl Dirrrtor dr 1:1 Ofirinn Tnfrrnnrionnl. nor In Admini~tl'nrión 0rnrral de CorrPOR. Trlrg-rnnns v 'T'rlfifnnos rlnl
TTrn~n:lV. fi i(tnrlo<;f' ri s11~>lrlo mrnsnal clr>l R••errf:1T'io en Ia
qum~ ri~> rlosrirnto~ prso>l oro Ttrng-npyo.
Dirhns emplParln~ s•~lo nodrán srr rrrnnvirl0~ rir sns car!!os crm h inf,.,rvPnrión cln la adminisfrari<)n rlr> Correos, Telr>rrflfo« v TP!rlfonos drl Urnzuav v rnn nr-rr"~to n los nrocerlimienfns ·f!llP a In! rfrrto ri,jan · pnrn. los ,.,rnpl•'n•lns fijos da
la propri>t Arlminisfral'ión.
8. Para la disfrihncirín dr los gastos nnualrs dn la Oficina,
los nrrí~I)S roT'frntantPs se divirlrn en cnnf,..o ra!P"'nrias. corrrsnonrlirnrln conlrihnir a lo~ de la prinwr? con rlinz y seis
nnid~drs. a los r)p la Sl"f"lmrla cnn or~hn pnirh:lpc, :1 ln9 dr la
frrrJ>ra con rnatro unidades y a los de la euarta ron dr1s unidnrlr>s.
Ar! h i r>t·rn a la primera cafl'zoria: b~:;:.' "<:>:rn f i na. nrasil,
F.slndos TTnirlo~ {{p Amrlriea y Urnn:uav: a b ~'"!ltn•l:l c:lteg-oria: f:nha y 1:\lr\jico; a la trrcrra c:l(.PQill';a: f:hile. Colomhia y Perú :v a la rnnrta cntr~orir~: nol:,.;fl. r:osta Rica,
Dnminir~rma. F.cuador. F.l Snlvrtrlor. Gu;~!r>mah. Niearag-ua,
Pnnamá. Pa;oag-u3y y Venezuela.

v
La Ofii'ÍTla In f Prnncinnal rlr la TTn ir)n Po~t.nl Pan:lmerie:ma ;<orvirá de intermediaria para laq nnfifil'nr::innrs regulares y g-11nl'ralcs qnP intrresrn exclnsiv::nnrnf•' n hs Adrninistra•·iPnP~ dr lo;; paí;:;pq contratant•~~.
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Las referidas Administraciones dcberán enviar especialmrnte a la Oficina Internacional de la l'niôn Postal Panamenicana lo 5iguiente:
a La guía po5tal de su propio pais.
b) E! mapa ele la,; comunicaciones postales QUI' ntilicen tanto en el srrYicio interno i'omo en 1'1 intrrnarional.
c) Los resultados dr~ la rRtadistica dr Sct muYimicnlo
postal coa los (itcmás país,':> amPricanos.
d) Informe sobr0 las yías tcnestres o marítimas más
rápidas que se ulilicen para la trasmiriún de> su corre;.;pondcncia, y
e) !El texto de las proposieiones que Sll sometan a consideración de los Congresos Poslales l'niversales.

YI
1. La Oficimi Jnlernacional dP la L'nic)n Postal Panamet·icana dirijirú una rit·ettlar PRpPcial enando una Administeación solicit.e Ia inmPCiiata pu!Jiicacirín o a!gún cambio
que haya intrmllll·ido Pn sns set·\·icios y di,;;frihnirá asimisrno gratuitanwnl c a catla una dl' la~ At..!ministJ·ariones dn
los pafsrs ronlratantes y a la Ofieina Jn!PJ'naeional de Brrna.
los dorunwnlns qtw vnhliq1w dPhirnrlo acordar a cada adrninisfración Pl JJÚlllPro dP PjrmplarPs quo In corresponda
en proporciôn a las nnirladPs con qur .ronfribnya.
Los e.iemplarr::; sup!PmPntaein~ dp los dornmenlo!'l q11e
~olicif.cn las Administrarimws ~Pr:ín ahonarlos por ellas a
prrcio dP rnsl o.
2. Dcherá siempp' Pstar ~~ lli:;pm;ici.ín d,, Ia.;; parlt's
contratantes paPa suminist r ar los infnrm''" esprr ialrs qnp
necesiten sobre !r~s asunto.-; t'Piat i,·,,.; a! srryieio de Correns
Panarnerirano.
3. Dcber{t trner al (lia la guía postal pnnamcricana por
rnedio de suplementos o tk ot1·a IJtal\Pra que juzgue conveniente.
4. Dará curso a loR pPCiidos de mndif'irari1ín o intrrprPtaciones de ias disposicionrs PSpPr.ia!Ps que SI' rigPn por p:;:fa
Com·ención, y not ificarú Pl rPwll a do dP cada gcJtión.
5. Preparará los trabajos dr1 los Congrcso~ y Confrrenrias .contineutalcs y Ill'OYCC'r:í las copias nPcr>sarias para Ia
l'Pdacei(m y {]istrilmci6n dP las PnmiPmlas, acf.as R informe;;,
6 El Director de la Oficina a"-istirá a la~ scsionPs de
los Congresos y ConfPrrneias. puuiPndn lomae parte en las
discusiones sin (]erecho a yotn. saJyn que tPnga la rept•esentaci!Ín dP alg-mw uP los paísrs cllncurrrnlr::;.
7. La Oficina rrpart ir(t rn!rf' los paíRPS conLrat:antP-3
las proposiciones que rrriha. dP acuPrrln cnn In qtll' sn PStabe!e.ce en la Ie·tra e) dP! artículo ant.Prim·. a fin flp harPr
posible la cnopcraeión múlua ;.· la acrión unifoJ·nw d1• las
narionPs asociacias rn los futnrns Cnngrl'sos Po;:;ta!P;; CniversalrR.
8. El Dirrclor dP 1n Oficina prPsPntarú una mcmoria
anual dP sus gr.~tionc·s a las Adminislracionrs dfl lo;; paíse;;
contratantes.
9. E! idioma oficial de la Ofirina e~ e! rastellano, pudiendo los Jlaf.~es cu~-n idioma nn fuPra ,;sf". 11snr 1•! propio
en sns rcl:v·innrs rnn Pila.

AOTOS DO PODER F;XECU'f!VO
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VII
1 . La Administración General de Correos, Telégrafos Y
Teléfonos de la Repú;plica Oriental drl Urnguay formulará
anualmente la cuenta dfl .los gastos a que se refirrn rl inci-so
4 dei articulo 12 de la Convención Principal, y do acuerdo
con r! la las Arlministraciones eonLralant rs rrintegrarán las
sumas que haya ::mticipado.
2. La Oficina Internacional praticará la liquidación do
las cuentas relativas a los scrvicios que se ejecuten entre
los paíse.s contratantes, Galvo arreglo en contrario, srguindo
para ello los procidimientos gencrales estabelecidos por la
Conwneión Postal Universal.

VIII
La imnfieicncia de ft•:.mquco de la!' cartas srrá anoJada
pnr las oficinas de depósito o de cambio. cstampándose e! seilo «T» en la cubierta respectiva. Las oficinas de de:;tino eohrarán Pl importe de la diferencia de franqueo, aplicando a!
cfrcto las tarifas vigentes Pn el paí<> de procodencia.

IX
En la correspondrncia oficial que cambirn rnlre sl las
Admini:;traciunes postules, d1•bcrá indicar~e en los sobres y
arTiba de la direrriôn, entre parénLesi>', la clase dr• documentos que conticne (aYisos de rccrpción, giros, listas dr encomicndas, ele., rtc.), para facilitar :-:u distribuciôn en las oficina3
de destino.

X
Lo.~ paíse~ fl(l destino cmplear:ín los sacaR de los de ori~
gen para enviar a éstos su correspondrncia y los devolverán
Y:H'ios a la Oficina de procedencia si no furran inmediatamen1e utilizados.

XI
En ol in f.orvalo que transe urra rntre las retmiones, toda
Administración f.iene drrrcho para hacer proposiciones do
modificación ai prrscnte Rrglamrnt.o. siguirnlio ri procedimirnto indicado en el artículo XLIV dPI Reglamento de
.!\Iadrid.
Para que fcngan fuPrza rjrcut.iva rsas proposlrionl's deb~l'lán reunir los do~ frrrios de votos.
XII

E! pre;;rnte Rcglamrnfo emprzarú a rrgir ri mismo día
la Convcnción Principal, cnn la cnal se relaciona y tendrá
la misma duraci(lll.
HPcho rm Bnenos AirPs a los qninee tlfas dei me.' de
8CIJliemhre de mil noverirnfr>o: vcintinno.
f]lHl
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ARTICULO TRANSITORIO
Pasando a ser Panamericana la Ofinica Internacional do
los Correios Sudamericanos, el diretctor y secretario actnales
continurrrán desempefiando dicllos car·gos.

Por Ar·gentina:
Edaardo F. Giuffra.
Amadeo E. Grandi.

Por Brasil:
Labienno Salgado dos Santos.
José Henrique Aderne.

Por Bolívia:
Luis Sansuste.

Por Colombia:
Carlos Cuervo Márquez.

Por r· Jsta Rica:
Carlos F.

v'alenznela.

Por Chile:
Tulio Maquieira.
Jorge Saavedra Agüero.
Pedro A. Rivera.

Por Ecuador:
Manuel Bustamante.
Por El Salvador·.
Gusbvo A. Ruiz.
Pn1· Méjico:
.Josf'\ V. Chúves.

Julio

.Jim·~nrz

nuella.

Pm· Panamá:
E~fanislao

8. Zeballos.

Por Perú:
Franciecn EnrirpH• M(!]['.''a n•·rnd.
César ."anchez .\izf'orbc.

Aúl'OS DO PODER KXECU1lVO

Por Cuba:

Alberto de la Torre y 8oublette.
Por Dominicana:
Pm· los EE. UU. de .1mél'ica:

O. K. Davis.
Edwind Sands.
Por Guatemala:

Alberto Dodero.
Julio Alvarcz.
Po1' Nicarauua:

Bartobmé !\L Pon".
Pc-r

Pat'O(J1WY:

Jnan B. Gaona (hi.io).
Po1' U1'uguay:
Jn:m nampcín.
Daniel l\1 uíioz.

Por Venezuela:

Cat'los Cucrvo Márquez.

Protocolo Final
En c! momento de proceder a la firma del Heg!amento
la Convención Principal celebrad'J por e!
Panameric::mo, los P!Pnipnft'!l"iari·Js firmnnlcs han convenido en lo siguienf n:

l'~JCCtJCión de
f.ron~;·eso Postal

de

E! Protoeolo permanecn abiertu An favor dfJ los países
hoy la Co>;;.:"neión
Principal o hayan firmado solamcnte un ciertn w·11nnro de las
Cnnvrnciones sancionadas por e! Congresn, cnn Pl ••hjer-t·) de
prr'Tlitirlc" adherirse a las otraf' r.onvrncinnPs f[IIC nn hayan

cw1ns representantes no hayan suscrito

~u~cr·ifo.

II

Bl Presupucsto de la Oficina Intemacional de la 'o.Jnión
Prsta! Panamericana entrará en vigencia en cuantn esta Cunvrnción sea ratificada por e! Gohiernn de la nepúbliea OI'kntaJ drl U! U(\"uay.
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m
[.o estipulado en e! artículo 10 referente a Ia utilización
de !'Ucos no se aplica a los EE. UU. de América.
Por Argentina:
Eduardo F. Giuffra.
. i\madeo E. Grandi.
Por Brasil:
Labienno Salgado dos Santos.
Jo!lé Henr.;.que Aderne.
Por Costa Rica:
Carlos F. Valenzuela.
Por Bolívia:
Luis Sansuste.
Por Colombia:
Carlos Cuervo Márquez.
Por Cuba:
Alberto de la Torre y Soublette.
Por Chile:
Tu li o Maquieira.
Jorge Saavedra Agüero.
Pedro A. Ri v era.
Por Ecuador:
Manuel Bustamante.
Por los EE. UU.. de América:
O. K. Davis.
Edwind Sands.
Por Méjico:
.To!;é V. Cháves.
Julio Jimenez Rueda.
Por Panamd:
Estanislao S. Zeballos.
Por Perú:
f:ésar Sanchez Aizcorbe.
Francisco EI1rique Málaga Grcnet.
Por Dominicana:
Por El Salvador:
Gmtavo A. Ruiz.

ACTOS DO PODER EXECuTIVO
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Guatemala:_

Alberto Do.dero.
Julio Alvarez.

Por Nicaragua:
Barlolomé M. Ppns.

Por Paraguay:
Juan B. Gaona (hijo).

Por Uruguay:
Daniel Muiíoz.
Juan Rampóu.
Pm~

Venezuela:-

Car!o:; Cuervo Márquez.

Convanio sobre encomiendas postales celebrado entre las repúblicas: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile•
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Méjico, EE. UU. do
América, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamã,
Uruguay y Venezuela.
Los snscrito~. Plenipotcnriarios de los Gobicrn0s de los
países mencionados en ejcrcicio de la facultad conferida pm·
c! arLículo 21 • de Ia Conveución Postal Universal de Madrid,
condeuen, bajo reserva de ratificación, en establecer e! serYicio de encomicndas ·'J paquetes postales, sobre las siguicntes
cláusulas:
I
OBJETO DEL CONVENIO
f.- Bajo la denomlnación "cncomienda" o paquete postal, puede expedirse de uno de los países precedentemente
nombrados, a otro de los mismos, y por Ia via más rápida, encomiendas con o sin Yalor declarado.
2.- E! peso máximo dn cada encomi~:nda o paquete será
de diez kilu;;, quedando las Administraciones en libertad~1ara
limitar\') a cinco, y para no haccrse cargo de encomiendas- )111barazosas, ni con Yalor declarado, n i contra reembolso ..

li
TI\ÁNSITO

l . - La: Iioertad de trânsito queda: garantizada en el territorio de cada uno fie los países adherentes y la rm;pommhilidad de las Administraciones qne intcn-icncn en el transporte,

AGTOS IHI l'UJJJ·:l\ J:.\1-.I;[Jll\lJ

fJJJeda eolltJJl'.•IJJJelida dentro dn los limil.es determinado~

JIOi'

LI al'Lit:ulo 'I. J<;m conseei!I'llr:iu. las divr•t·sa::; AdutinisLt·acJIItle~

partieipan en e! lll'CSI'llte l~om rnio puectan expetlirst: J't:eíprocamente encomiemlas vo.,(alr•s por intcrmeclio de una u
de varias {lc entre e lias.
2.. -La transmisiríJJ de CllCOIIlii:IJrÍas cce cfccltJaJ'Ú ai des-

<JIW

r.:ubierL"

O Cll UCSpadJO~ CCTTarlns,

IH
B'lNIFJCACION ES

I . - La Adntinístraeitín dr, origen alJOnará a cada una de
las admiuistrar.iones que inlervengan en e! trasporte UJI derceho fijo, por concepto de tránsitw territorial, de veinte ''cntavos de dólar por cada eJ!l\Olllicnda fJ\11' no excrda de cineo ldJ·,s
y flp t:tJai'Pnta centavos de dólar JWr la~.' que l':\Ct•dan d1· r";l'~
pc~o.

2.-La oficina de origcn abonará a la de destino veinte
de dúlar por cada ·PJH'·OI1lienda que no exceda de cinco
kilus y cnarenta centavos de dói;>.J' por lw.; qnr cxrrrlan rlr I'Rt.e
peso.
:1.- No están comprendidos en los citados dereehos los
gastos de trasp0rte marítimo, los cttales deben rohrarse con
arreglo a la Convencióu de Encomiemlas l'ostales de 1\Iadl'id.
'~ent.avo~

IV
T.\BI~.\~

\'

Fll.lf'<t)l.'En

I . - Se rstahlecr, como prineipio fnnrlamcnfal el tlerecho
qnP se reserva cada país para la ap!i1~arirm de tarifas dentro
de! lírnito de freinta ccntfn·os rir drílnr por kilo, r.omo m:ixim•J,

a las encomieudas que ('::pida. indepcndientemente de las bonificaciones scfialadas en c! artíenlo anterior nara las oficinas
intermediarias y de destino.
2.- La libertad que consagra esta disposwión, alcanza a
la adopción de! sistema de peso que lrgalmente lenga rstablecido cada pafs y a la suhdiúsión de los nortes fJOr fraccioncs de
peso.3.- E!. srs
· t ema a d op t aúo
· vara la a v1·wacwn
·' d e t an·r as uo
altera e! procedimiento estableeido en e! artículo anterior para
e! pago de bonificaciones, que se 'fcctuará exelusivamenle en
las dos fracciones de cinco y diez kílos, sea cual fuere el IJCR1
efect.ivo dei envio.
4 .~- El framJl!Po rle lafl f'ncomiPIHl~~ rlpbe ser préviP y
total.
5.- Las eondiciones de expedieión de las encomiendns con
valor declarado, embaramsas o contra reembolso serán arregladas cnlt·e los vaíses que ~'ln,. .. w~~u Cll cfectuar esos servícios.

:01
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.v
DERECHOS Dt; ,\IJUAN A Y PE

E:'><TH~XiA

Las adHtiHi;,LracioJw,~ de de~L1110 !HldraJJ (;ulJru 1 a los de::;linatarios de las encomiemlas:
1.- Los derechos de impartanciôn que les emTCSjHIHda.
2.- Un dcreeho fiju de Jiel centavos de dólar, como máximo, IJOl' la entrega dP la eliCOH!ientla ai deslinatariu, para
llenar todas las formalidades ya sean de aduana u otr·as no especialmente previstas.
3 .. - Un derecho de almaccnaje, por JC10pósito de lar·
cueomienclas quo no hayan sido retiradas dentro dei plazcr
rle diez .dias, contando desde la fecha de envio ai destiuatario
llel aviso respectivo·.
4. -Una sobretasa de die1- centavos de dólar como máximo por e! transporte de cada eneomienda al domicilio de!
dt•stinalario.
5. -E! impol'le que corrospo'nrl:I por concepto de tarifa
consular, cuando no haya sido previamente pagado por el
remitente.

Vl
PROH!BICIONES

Las elll:omiendas de que trata el presente Convenio no
pucden ser gravadas co'n otros dorechos que los establecidos
cn c! artículo precedente.

VII
RESPONSABILIDADES

Las indemnizaciones rle qtw trata e! artículo 16" de Ia
Convencirín respectiva de Madrid, se abonarán de acuerdo
con las prescripciones de esa disposición en la forma siguiente: cinco dólares como máximo por encomienda hasta
cinco kilos de peso y diez dólares, también como máximl.',
por las que excedan de cinco kilos.
·

VIII
PROPOS!C:IO)I'ES EN

J1:L

JN'I'ERVALO DI': LOS

r:o;'>:GRE;.;ns

Para la aplicaeión del artículo 24" de la Convenc16n de
Encomiendas Postales rle Madrid. se establece las siguiente<~
condiciones:
1. - Unanimidad de sufragios, si se trata de introducir
nuevas disposiciones o de modificar las del presente artículo
y las de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6.
2. -Dos terei os de sufragios nu.ra modificar las demás
pisposiciones.
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IX
UNIDAD MONETARIA

'A los cnec.to's de lo dispucst.o en c! arlículo 4, inciso 11
queda entendido que Ia unidad dólar quo se establece on el
presente Convenio tendrá., para cada país contratante, el
valor de Ia equivalencia legal fijacta en el mismo a aquella
moneda.
X
ASUNTO'S

NO

PREVISTOS

'l'odfos los asunto's no preyisLos especialmente por este
Com·enio set'án regidos por las disposiciones de la Convención de Encomiendas Postalcs oc l\ladrid.

XI
YIOENCL\

Y DURAC!ÓN

DEL

CONYE:';[O

1. - El prrtscntc Co'nvenio crnpczará a regir el primero
do Encro de mil noyccicntos Yrintilres, prro ant.es ilc aque\la
fecha podrán ponerlo cn ejce:uri•ín los países que lo hnhierettt
ratificado; y qtwdiará Pn vigl'llcia. siu Iimitación de tiempo
rcscryándose cada una de las paJ'lr)S contratantes e•l derc(~ho
de retirarse {]c esta Unión mediante aviso' dado por su Gobierno ai de Ia IlepúLlica Oriental <lei llruguay con un afto
do antecipación.
2. - El d~pósito de las r:üificaciones se hará cri la
ciudad de Buenos Aires cn c! más breve plazo posiblo .. Se
levantará un acta relativa ai dcpó&ito da las ratifica.ciones
dé c.ada país, y el Gobicrno de la Hepública Argentina remitirá por la vfa diplomática una co'pia de csa acla a los
Gobiernos de los demás países signatal'Ío':l.
13. Qucdan dcrogadas, a partir tle la fec!Ja Pll qne
.. ntrc en Yigencia c! prPscnl•~ Convrn i o, las l'Sl.ipulaciones do
la Conyención Postal 1-iml:mu•rieana de l~ncomiendas sancionada en 1\ldnt.evideo d ~ de Fehrero de Hl11, y los conyenios
pari icuJa~·es cc!Phratlos enlQ'e Jn:.:J paí!lrs signa;t.arios.
4. - En el caso de qne e! Com'cuio no fuera ratificado
por uno o varios db los vaíses contratantes, no' deja;rá. de
ser válido para los Estados que lo hayan ratificado.
En fe de lo resuelto, los Plenipo'tcnciarios du los países
enumerados suscribcn ri IH'esento Convenio en Buenos Aires
a los quinze dias dei met~ de \:i.rpticmbre de mil uovecientos
vcintiuno.
Po1· LlracntiHa:

Ama,deo E. Granrlii.
Eduardo F. Giuffra.
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Por Bolívia:
Luis Sansuste.
Por Costa Rica:

Carlos jF. Valenzuela.
Pm· Cuba:
Albe~·to

de la Torre y Soublette.

Por Brasil:

Lahieno Salgado dos Santos.
José Henrique Aderne.
Por Colombia:

Carlos Cuervo l\lárquez.
Por Guatemala:

Alberto Dodero .
.Julio Alvarez.
Por llléjico:

.Tosé V. Chaves ..
.Julio Jimenez Hueda.
Por Chile:

Tulio M:aqnieira .

•Jorge i:-!aa.1 e1dra Agüero.

Pcd·ro A. Rivera.

Por Dominicana:
I' oi' Ecuador:

Manuel Bustamantc.
Por El Salvador:

Gustavo A. Ruiz.
Po1· los EE. UU. de América:
O. K. Davis.
Ewind Sands.
Por Nicaragua:

B;lrtolomé M. Pons.
Por Panamá:
Eslanisláo S .. Zeballos.,
Por Paraguai/:
.Tuan B. Gaona (hijo)'.
Po~ Perú:"
César Sanchez Aizcorbe.,
~Franciseo Henrique Málaga Grenet,
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Por Uruguay:
Daniel Mufioz.
Jnan Rampón.
Por Venezuela:
Carlos Cuervo Márquez.
Protocolo Final
I

La Argentina declara que no pndrá cumplir lo dispuesto

en e! inciso :2, art. 5. hasta que sea modificada, en la parte

que pucrla nponerse, su .tcgislación interna, cuya rc.f<}rma
se geslionará.
li

La Argentina Licne la facultad de aplicar una sobrclasa
de f1ancos LSO por encomicnda, a titulo de tránsito territorial para las encomicndas postales que tcngan que ser
transpnrlaclas por e! fcrrucarril Transandino.

Po1· Argentina:
Amadeo E .. Grandi.
Eduardo F. Giuffra.
Por Bolívia:
Luis Sansuste.
Por Brasil:
Lahienn Salgado dos Santos.
José Henrique Aderne.
Pnr CnlnmiJ'-a:
ünlos Cuervo Márquez.
Por Ecuatlor:

1\Iannc\ Buslamantc.
]'o I' Co.v la 11 ica :
C:trl•>:' F.

Valcttzucla.

J>nr ('uúa:

,'.]J.r•r[o rle Lrr 'forre Y Soublctc.

J'o;· Chile:
'l'nlio i\! aqnic ira .
•T••J !:<; f'aavcdra Agücrq.

!'edro A. llivera.
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Por Dominicana:
Pu r 1Yicaraoua:
Bartolomé M. Pons.

Por El Salvador:
Gustavo A. Ruiz.
Po1· los EE. UU. de Amfl'it:a:

O. K. Dnis.
Edwand Sands.
Po1· Guatemala:
AI bert o Doclcro.
Julio Alvarr.z.

1

Po1' 1lJéj ico:
Jnsíl Y. Chávc~.
Julio Jimenc:r. Rueda

Por Pmwmá:
Eslanislao S. Zehallos.

Pm· Pm·aguau:

Jnan B. Oaona (hijo).
Po1· Pcrú:
c~~~ar

Sanrhcz Aizcorbc.
Francisco Henrique •:\'lalaga Grcncf.

Por Uruuuau:
nanirl 1\luiioz.
Juan Rampón.·
Por Venezuela:
C;1r!n:; Cuervo ':\I;lrf/llCZ.

Re~hmento

do Ejecución doi Convonio relativo al RorVICIO
dei cncomirmdas o paquetes postalos cele)Jr;do entre las
rcnública3: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia Costa
J:ica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, EE.
T;TJ. de América, Guatemala, Mójico, Nicara!rua, Panamá,
r~rú, Uruguay y Venezuela.

Ln.s flllP sm·.rxihrn. vi:;fn c! articulo 10 r!f'l C<Jll\"l'llin rc~
la I ;,.n ;ti srr·yieini .In En11nmiendas o paqurlf':3 po~laiP:. y P!
:''.' dr• la CPn\·r1wirín de Encnmienda~ ·rlf\ l'Jadrid, rn nomhre
. de Ias Admin isf raciones respectiYas, han resurlto, fll~ crJJnún

ACTOS DO PODEI< ESEGU l"IVO

acuerdo, adaptar, en lal ejccución de esc servicio, las disposiciones dcl Reglamento pertinente <Je la ·Convención de Madrid, en todo lo que no se oponga al Convenio firmado en esta
fecha y a las siguientes clausulas:

I
Quedan limitadas respeclivaJncnlc a un meLro cinco t't'lltimctros do largu y ~cso-;cHt.a ccntimdrt~s t~n eualqu iPra :k
sus lados las cliJJJCllsioJws a qnr .~e ruficl'l~ll lo~ parúgr:tl'o~ a)
y b) dcl incistJ 1" del Arlinulo lH de! llcglarlll)!llo :lo l!;.jewt:.i,·,n
de la Convcnción de iEncomiondas ti() 'lladrid y a ciiteUPnLa drJcimetros cúbicos y a un melru cineo cc•nlim()i.ros, las dd inciso 2° de! 1nisrno ar i íctilll.
Las Oficina~ rcmiLent.e~ enviarún una copia de Ias l1o.ias
de ruta a cada una d(J las Administt·acioll<·~ in i rt·mrJtli:ll'ias,
cuando hagan UC.'fHtcho~ de tdtnsilo L'll ertva."r's l'·l'tTadtl~.

III
1. Se reconoce el dcrccho que los paises conLratanlns
tiencn para conservar en vi·gor, ha~l.a Pl úllimo Congrcso, cl
proccdimiento rcglarncntario ad(l:Ji·•tl<~ para cl l\lHnplimicnLu
de IConvcnios que Leng:m ~~1111·e ;-;i, ~íen1p1'1~ que didw proeudimiento no se opt~nga a las disp11;-;i~iou<•"'· rspL·eialcs ilc P'I'J
Heglamcnto.
2. Sii\ pt•t·juieio Jc lo que esLablece cn cl inciso preeedente, las arlm inistrarionr~ CtmLral.ant.cs potl r{l n, por medi o de
arreglos parlicula!'c:;, fi.iar o1:11s dclallc~ [Jara la cjce1Jt:it5n dcl
servi cio.
El pre.c;cnLe fil'glanwnlo SPr:i pucsto cn cjccución a partir
del día en qnc ·rJtl.re 1en vigor cl Convrmio y tenrlr:í. la misma
duración que cslc, a menos qu c las partes contratantes
convengam en sn rcnovación.
Hecho en Buenos Aires a los quince dia,s dcl mr:.s de
.SBptiPmbre Jc mil novecienL0s veiuliuno,

Por Argentina:
:Amadeu E. Grandi.
Eduardo F. !Gti11ffra.

Por Bolívia:
, Luis SansustJe.

Por Brasil:
Labhmno Salgado dos Santo~.
José Henrique Aderne,

Por Colornbia:
Carlos Oucrvo Márqnez.

Por Costa llica:
.Carlos F. Valenzuel-º'.
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Por Cuba:

Alberto de la Torre y Soubielle.
Por Méjico:

Jo'é V. Chaves.
Julio Jimcnez Rl.1cdu.
Por- lVicar-aguQ.:

Bartho!omé M. Pons.
Por l'anamfÍ:

r:stanislao S . .ZcballoB.
Por Chile:

Tulio Maquieira.
Raa vrdra c'\giicro.
Pecl•o A. Hiv-era.
,T orgc

Por Dominicana:
l'or Er:uador:

1\lanucl Hustamante.
J>or Fl Salvador:

Gnslavo A. Ruiz.
Pm· los EE. UU. de América:

O. K. Davis.
Edwind Sands.
Por Guatemala:

A!bc!·lo I':Jdero.
Julio Alvares.
Por Paraguay:

.Tnan B. Goana (hijo).
Por Perú:

César Sanrhcz (Aizcorbe.
Francisco Enriqu-e Málaga C:rrnct.
Por l!J'U(ftwy:

Daniel '\!ni)oz.
Jt!an lhmpón,
Por Venezu'ela:
Cal'los Cu···rY0 Márquez.

Convenlo sobre giros postales, concluído entro las Ropúblit.cas Argentina, Boli via, llrasil, Coloml>ia, Costa lUca,,
CuJ:Ia, Chile, Dominicana, Eeuador, El Salva(\or, Guatemala, Nicaragua, Pana:ná, Paragnay, Poni, Uru!Juáy,
y Venezuela.
AllTÍCULO UNII~Il

Los plenipote-nciarios infrascripf os convienen, bajo reserva
de ratificación de sus repectivus Uobiernos, en establecer el
servicio do Giros Postules. con ai'I''<'g·lo a las disposicionel:!
contenirla~ cn el Convenio de ..\1 adritl de 1 9:!0.
Por Argentil!a:

•Amadeu E. Grandi.
Eduardo .F. tG\i uffra.
Por Bolívia:

Luis Sansusl:e.
Pot· Brasil:
José Henrique Aderne.
Lal.li·cmw Salgado <los SanfiJs.

Por Colam bia:

Carlos CnPrvo l\Itirquez.
Pa,· Ecuador:
1\Ianuel Buf'larnante.
Po1· Costa Rica:

Carlos i'. Valenzuela
Po1· Cuba:

Alberto de la Torre y Sou bleU e.
Por Chile:
Tnlio l\Iaquieira.
Jorgo •Saa\·crlra J\gürro.
P1•dro A. Ri v era.

Por Dominicana:
Po1· Prmamá:
E~fani~l:io

S. í':rballn:1.

Por Hl Salvadól?':

Gustavo A. Ruiz.
Por 011atemala ·
Alhert o n.ldi'ro
Jttlio Alvaro;;:.

1

Pol' :\' :rm·aatw:

Bal'llwlom0 l\1.

PilllS.

l'm· l'araaurq;:
,f11:l11

li. Uoana (hijo),

]'111' Jlrn•ú:

Ct;s:w Sane!Jrz c\.izcorhr.
Fl'nneisl'o Enrif!lli_) Múlaga C1!'rnet.

Po1· Untguay:
TlaniPI l\Tnfíoz .
.lli:\ll nampün.

Por Venezu'ela:
C~rlos

Ctu•rvo 1\fárqnrz.

DECRETO N. 1[). í20 -

DE

1o DE

OUTUBTIO DE

1\122

11/ir:m. o 1'1'(Jnlrrm.cnto lias ll'sculw: rir: lnll'llrlcnr·in

O l'rPsinrnfo da Rrpuhlica dos Estados Unido~ do I:rasil,
lL-nnclil da altribuição que lhe r.onfrre n a1L. '18, H. 1, da
CII!J·;(if:li~iío, rcf'olve fazer as alteraç-õrs lJII!~ a p;:!c1 acomJl:l!Jilanl. r•m ·ynrios dispositivos do rP:.;tilalllPlll<t das E,;r.oJa;
dP ln!PJ1ilPJ!I'Í:l, appro·Yado por decrelo n. ! 11.ífi-\, tln 7 de
alll·il rlr 1\121.
lli•• dr .JanpiJ·n, 10 dt) oufulJril rJ.e Hl:';l, 101" rb InilP]Wl1dPtH'ia () cl1" ela Rcpu!Jlira.
EPITAC:[I) l'Ec:R(•\.

João

Pnnrlirí

('ulfl[!r'Nts.

Alterações a que se refere o decreto n. 15.720 desta data
Art. 24. Os curso!'\ das Escola~ de lnlrndrncia. que serão fritos Pm dons annos n<; das Es·cnlaR Superior dP intrmdr>neia e Administração Militar c em nm anno o Clll'S<t l':sJlreial ele Contadores, se dividem em duas classes:
a) (;urso de cm:ino geral complcmrm!.at·;
li) Cnrso de ensino tcclmico, clrslina,clo ao JH'r'[larn prnfi.':.siona I propriamente dito.
Art. ~[). O curso das Escolas rlfl Jnf.cnrlrnria ,; narl ir·Jd~~· n cada nma clellas ·conf'ornu' os fin-; a que· cadn IIT.ila se
rlr,c,tina.
~ L" O Curso ·rla Escola Superior dr Jnfr>ntlrnri:l. Pm íJITC
·''' nrl'parnm rt-; nffirian.~ randirlatfl.s ao Qu.~·lr" "'' fl'!'PP!,':ÍP
P Ynif'ic:11:ií<•. spJ·;í :1"SÍ!ll rJiyirlicl":
lo :111110:
n) l:nrs•• rln LP!!,isln~:ío Tndll!'!rial P dn T!'nhallH•:
111 Cu:'."" d0 Aclminislrar:ão Pnhlirfl (:pr~ll do Jl1·:1 ·i!;
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Cur'lo do ~ciencia rla~ Finanr:as e Lrg-i~laçr.o Finan1

d) Curso de Geographia Economica;
e) :Curso do Contallilidl!.dc Administrativa o Escnptu-,

ração;
Curso 1le Materias Alimentares;
Curso de Hygiene Ycterinaria.
2° anno:
a) Curso Geral de Intentlencia;
/J) Curso Technico de Suhsistrnclas l\lilitares.
c) Curso Technico rir 'Fnrrlamr>nto;
d) Administração Interna dos Corpos üc Tropa e Estabelecimentos Militares;
r) Estndo dos Regnlamrntos rln, n. G. T. r:., rio Ranrlln
da Tropa, do Si'rvir:o, Suhsisteneia.; Milif~rps P outros a
approvar;
f) C:mso de Transportps 1\farit.imos:
g) Cursos communs a F:. E. 1\f.: 1\fohilisaçiío. Estrnclas
df' Ff'rrn. Exercitas cs!ranl""riros. Dirri!.o Tntrrnacionnl " Anfnmohilismo ..
~ 2. 0 O Curso dn Escola rir Adminisfraçãn Militar. rll~<;
linadn (t pr·rpnrnl':io rins rmarlros rfp offir•if1PS dP ~psfiio r flp,
rxectH;ãn do Srrviço dP Tnff'nrlencin da Gnrrra, .spr;í, as':im
d istrihnido:
to anno:
nl C:nrsn de ncogtaphia E.conornira;
b) f:urso de Economia Pnlif.ica;
ri Cursn dr Or!ranizarfin dn MinisiPrin iTn r:uerra:
d) r.urc;;n
df' Gonl a !li! irlnd•' :\rim in istral.iva nppl irnda á
escdpf urnção;
ri f:ursn Pratico rir ~Tfifrrin~ Alimf'nlare~:
fi f:nrsn de HygiPnr Vrfrrinnria;
") ~.:;fnrlo T)rafico da Lin?-.11:1 Franrrzn;
h) Equitaçlio.
2" nnno Dividido rm rluns f'rcçõr~: (~uhs_isfrnriaq e
FnrrlamPnto) :
;1 i f:ur~o r.ommum :'is dnas srrçiirs ·
nl Curso Geral dP Int.rmdPncia Resnmo r nrlnpfar;fin
on CllT'Sil f:Pr:ll de In!PnrlPnrin profpssadn nn F,, S. T.
l1) Adminic,fr:-~ei'ío TntPrna rios f:orpos do Tropa r F,stabrlrrinwntos Militares:
r) F,st.ndo ·iln rrp;uhmrnfn c:nhre n Rnnrltn rln Trnp:1 e
nu I rns a apparrcer.
1n r.nrsos especiars a cada ~Prcão:
1" srrci'í.o ~uhsistPncias 1\Tilit.nrr~:
n\ •f:nrsn TPchnir.o dr ·~uh~istrncins MiTífnrrs:
f,1 'TC<fnrln rio rP!!nlamrnfn rl" SPrviPn rlr• Sttll~iofrni~Í~":
r·) E~lndn dn.c, rrrrnl:lmrnfn< n ~ltl'?'Ír rrl:lfivn~ a P~f,. <:r•rviro.
''' sprr:ão Fardnmr.p.fn:
r•' rnrso Trr.hnirn rlP Fnrd·:-nnrnfn·
1,1 F,c:fnrln dos rrrrnlnrnrnln~ f"'n"Pi"~" rr•Tf>'ivos :1 P"(P
'Sf'T'YÍ''II :-Hlnrnvnrio.s I' nor ;Jf;']\1"0\'flT' (F,. c. F. 'R.1. pfn.
~ :~o n Cpr·sn 'R"pr>r.hl dr C~tnfnrlnrp..; rlf'"finndn n fnrm,f'f>,, •rln nn:--~rlrn rlr> r!'f'sf'ín r r>w•rtw'ín arlminic,f.raliY~ nns
f'nl'pns rl" Tron~1 r 'R"I~llll·] ·: irr• '1:111·: !\lilil:1rr··. rnmpnr-''<'--lta
(I:J~ "''!!t1inlrs mafpria:-~:
·
o) C.nrsn tlP i\rlmini·:frnr·fin 11"'' l~':rrrif";~ f'Tll tempo
dJ
f)

(f)

ACTOS DO PODF:Tl FXECUTI\0

'paz e de guerra. Adaptação do curso en-;inadti na E. A. M.,
sob o ponto de visU! dos officiaes encarregados,. . nos corpo'1
do tropa, dos serviços do subsistcnci as c conta!J 1hlladn.
b) Cnrso Pratico de Matcrias AI imPHI.ares.
c) Curso de Ilygicnc Vetcrinaria. .
.
d) EsllJdo (\os n•gnlamcntos de sulJsJstPnt\Jas c rllncho da
lrnpa.
c) Administ.ração Interna dos Ct>l'jlOS de Tropa e Es!aLPlPeilllenlos 1\lili!.ares.
f) Estuclo dos regulamentos c organiznçiío do sP~viço dH
F:lT'damcnlo, equipamento e arrciamcnt.n, otf'. c rclar:.tH)S eom
a D. G. I. G. e Direcloria de Intcmlcncia da.o; negiões.
g) Curso do Organiznçãn do M!n!stcri~, da G11r~r··a.
h) Cursu de Conlahilidade admt!IL'-'I.ral1va applll'a<l:t a eseripturaç.ão.
i) :Es!ndo da Língua Franceza .

.i)

Eqnitnçãn.

O Cnrsn KspPf'tal r]p Cnnt.nrlorPs scr:í ft)i!o Plll r'Oilllllllln

ro111 a E~tola dt~ Adntini:-;lrar:ão Militar a t'Xt'Pl":il" ti:! lr)flm n.
Art. :w. As matriculas na;; Escola~ dP lniPndmw.ia st~J·:io
rP:llizadas mf'diante concursos prévios, fPil ns no ltit> dt\ .TanPiro na prinwira quinzena dP março; os prograt1111tas para
tal fim sr~rão confeccionados pelo rlirrrl o1· gPI'al tk Ensino
das dita.~ P~cola;:; c approvarln ]Jc!n ehPfP tlo l·~~tadn--~Taior do
K>;PJ'ci!o n pnhlicatlo.:; r'lll Boh~! im r],, 1~xr~n~ilo J"'l" I!H'Ito.~ lla
pl'iiiiPira quinzena tle oulnhro do anno nn!nrior.
At·!. 31. Para ao:; nw!drnlns nns ]<};rolas tln Inlf'ndnnr\i::>.,
é preci"'n quP o randidal" sa!.isfaça as contlir·õt>~ ;;r•gnintr•-;
alt'·n1 da~ qn(~ rP~nlfanl das Pxi~rncias do nrL. :~2:
I", ll:t E~crtla Rnpm·im· r!B rn!.f'Jlrl('JH\Í:t:
a) Sl'l' na data do concurso capiLão on 1" I.PIIPIIIP rlc lo·
das as at·mns (]IH\ tenham no minimo 10 nnnos do st'rviços;
b) snr· na data do cnnenrso capitão o11
1" tr•rwnlt~ dt'
(]IJadro tfl) administ.raçiín e de erm!adon"; q1w lt>nha111 no ntinirno 1 O annns de serviços;
c) ;;;nr na data do concnrso capitão ou 1" tenrn!P do 1''1:linc!o qnarlrt~ rlc int.PJH!cnl.f's, lPmlo t:unlH~Iil lll::ti-; tlt> 10 an-·
nos dl) sor·vir;ns;
li) I Pr IIH'TWS dP !tO annos r] I) id::trlP.
2", na .E~cola rio Arlministmr:fio Militar:
a) sPr snrgcnln rio Exercito rlc l' linha Plll sPrYiço nn<;
corpos rln l.ropa n rlns II'Opas df' arlminisl.rar:iio. r·om cinco an-·
nos r]P, pr:H:a no minirno. a conlnr ria data do f'IIIH'IJ!";-;o p 1111
ntaxirnn :10 amws rlP itladp,;
.li) SPJ' S:tl'~p,nto arn:mncnsc pelo mpnm~ cnm um anno rh
srrvt~·o 11n.~.~a func~·ão, eom cinro alllltiS dn pr:lf'a P no nwximo
:w anno.~ dn· it!atlt~.
:1", m• Cnr:-;o ele Con! arlrH'f'f;:
o) spr· sarr2;r•n!o do E:<:t'J-eil,,l tlt> I" linha Pn~ spr·yico Tlr•''
c~•rJ"'" tiP ll·,lp:t, I i"l)pas rlf' adr11ini~l1·:u::i11. 1111 alrt:LIIfl•"l.,,"._ r·11·;~
eJTH'Il annn,; dP pnH:a nn minirnt~. a r:onl:tr tl:t d:tlr• "" f'lllltur·'n P Tlfl JtHtXi!llll :w :1111111:-; tle idatlP;
/J'i ~t'l' fPI"Cf'il'tl nfficial Oll am:mnrnsp rJa J)il'l't'flll'Í:t f:p
rnl dt> lniPntl"n::'i:l dn. OiJPn:t. •··•nt cinco anno'< dt> "~'IYil't> ll•l
lllÍllÍIIIfl, ll:t I'Pft'ritJa l'Pp:tll Ít:fÍII f' 11 lliUXillltl tlt> ::ll :1111111:, tl1•

idadt>._

·
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Arl. :lô. O•; :tlttnH\It~; da'; r-·.r,,J:l.~ d" in!Pntlr~ncin ''''.rii.,).
Sl!jf>if.rl'; a I"UlllH'!> (' p1'11\':J;.; p:li'l'i:ll':·i d11r::lllll\ 0.·: !'P"pCC[i\'I'S
eut·,;n':, fJilf) podo'rf'to ~<'I' Plll l't\J'IIl:l dP prnjt•clo·;. t.IW1il:l1 de
nr;;anizatiio d,• :;rryiçn dr lntPnrlcncin na paz <' VIII'iTa, onW"011 <'!'.f'J'iplas, C•llll'nrnw a nalurrza d1t assuntplo.
Art. 37. O julgamenl.o da;; prnYa;.; srt•ú Jeito em gt•:íw: du
O a 10. snndn que as nota;; ,j_ n f> con~lituc111 nota regular; G ·~
7 l•i'la; R a 10, mnil.n büa.
~ J." O alumrw qnc, nn cxanw parcial, que ;.;c realizará
apús qnatro mt'ze:o; !Ir cur,;o, não oh'iYPI' un1a nola igual a
ei!lPil (ri) nu suprrior. sPrá inHundial:unenln dnstigado.
Art. -:13. O anno Irctivn começará. normalmente no (]ia f
de allril I' !Prnlinarú lambem Ilill'llll\ltllPiliP 1~111 fin·c: de 1111 ·
YPillU!'IJ.
llio rlf' .Tan,'irn, lO di' ontnbr'• d<• lfl22.
Joti.fJ l'a11diá

Caloycms.

DEfa1ET0 N. 1n.721

-,DE

1()

DE OUTUBHO DE

1!12:?

Aln'P ao Jllinisfe1'in da Fozrndn o nNU!o rir? 100:000$, ouro, e
2. 000 :000$, JJfl}Jel, sup]Jlementm· rí verba 30", «E.7:m'ric'ius
{inrlos», !lo virtrllff' u/'1'1'111' ,;.tu rio mesmo minisferio

O Pl'r''idenfe fia ltepuhlir.a dw; E~fadop, Unidos rlo Bl':tsil.
da autnrízacftn rnnt.ida no n. 1 do art.. 12:1 da !ri numPr" IJ. !í5f>. dr 10 dr a~nsto findn, n lt'IHln 011vido n Trilmnai
dr~ f:nntas. na fórma rln ll. rx do art. :12 do rcgulamcnl0 ap>;mJVado pP!t 1 dcerPt.o n. 1:1. 8GR. !],, 12 dr novembro de Hl19,
rrsolvP abrir ao Minísff't'in rht Fazr~Hdn, o rrf'uit.n dr 100 :000~,
0\11'0, f' 2.000:000$, papr>J, SllppiPJJH'Ilfat• á YI~I'IJU ::!0", «'EXCI'CÍeÍOR findos», do nrçanwnto do lllPf'IrHt minió'll'río, dü vig~nto
exerci cio.
Rio de Janeiro, 10 de nulubro de 1922, 101° !.la Indrpcn''''lll'ia e 3,ío da Rcpublicrr.
EPI'l'ACIO PESSÔA.
n~ando

Homero BarJtista.

DECRETO N. 15.722 -

DE (i DE OlJTUf<HtO DE f

9?2

.4.bJ·e on Ministcl·io ('~,! Justiça e Neaocios Interiores o credUà
de I :200$, para campletm· os vcncinumtos de escriviio do
s·· distl"irlo policial do Dist;·i "'o Federal, com exe1·cicio no
:it/", na únportancia de ~ :800$, omwrws

o PrP~ir\Pnt•(i da Rcpnhlica fios Estnrlos Unirlns do nrasil. ns:mdo dra o.ulnrizruçãn conslnntP do art.. 3". n. 11J', rlo
dPcrl'lo n. ft.555. de 10 de 3<.:n~ln ultimo, resolvr abrir ao Mi~
nisfl't'in rta .Tnsfira f' NPtmcir~..: Tn!Prioi'Ps o rrec'it.n rJ.I' 1 :200$·
para t'lllllpll'lat· ,;~ yr•nl'illl'"'l
tl<l '"'<'l'Í\iio
dn ::!" disl.riel"

,\CTOéi fl!l POilí'l\
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;;:;n;n·t\'fl

policial do Dicdriclo FrtlPml, c;CH11 Pxercir.io no ~il", enja importancia rlr.vc a! tingir a 4 :BOO~;, annuaPs, pm· fH'l' d1• :'" en~
trancia a df'!êgacia desse 11 \ti mo disf.r·ict o policial.
Hio dr. Janriro, 10 de outnhro t\P 1!)22, 101" da ltHiependencia c 34" ua RPpubliea.
EP!TACIO PEBRÔA.
Joaquim Ji'errrira Chaves.

DECHF.TO N. 15.723-

DE

\0

DE OlJTUll\\0 ]I]·~ 19·:~2

Autoriza o minis/To da Fazenda a emittir apoliees lltt di1!Üla
JHtúlica interna da Unit1o, de 1 :000$ e 500$ catln nma
alé a ÍIIIJIOI'Iancia dr· ti:) .000:000$, Jlara altr~llrll'r tÍs '/11'ct's~ir/wles do E.1:ercito e tlú nnlm.s J)t'uUir/!:nl'itrs
O PrP~illrntr da Ropublica dos Estados Uni1\o.~ do BraRil,
;tsantlo fla ::l\\lorizaçãn enntida nos arts. 2" •la !Pi n. 1.1 :í:'.
dP 13 de outnhro rlr 1!l20 P 2.3. n. 1, da lei n. ft.:!-1:?, dr~ 'í
dP ,ianrdro de 1!J21, revigorado!'; para o PX!err\Jcio vigcn!P pPlll
rtd. 5H, da !ri 11. 4.555 ..de 10 de rtgnsto findo, f' IPJHlo ntlvidll o Tribnnnl dP Gnnfas na f6rllla rlo regnlamPn!o aprr·oyarlo pl'!o dPC!'Pf 11 n. ·13. RG8, de 12 '()f' 111 IVPmhro d•P 1~l 1!l, df't'I'P(a:
Art. 1." Fic.a o nlinisfro da Fawn<la antnrizado a Pmif1 il',
por t~onla da rarnldadP cnnstant.c llos referidos dispnsili\'11-'.
apolicr~ da rlivirla publica int.Prna da União, dn~ valorps dP
I :CHJ•n$ r> !íOO$, nns juros rln 5 o/o, ao anno, afr' ;\ imporbilria d~> ll:í.OOil:OOO!ii., papel. para aftenrlrr :'ts nr'r'f'~RidarlP" !],-,
Esncito Nacional.
Al'f. ?." Fica aberto, an 1\Jinistrrio rb Gneri':l, o rrPrltro
.-~prr~ial {]P G:í. 000 :000$, paprl. Pm apol Í('CS da divida in f r''-·
I' a rla União, jlara os fins de que trata o :u l. i''.
Art. 3. 0 Revogam-se as rJisposi\:·Ões em confrari.l.
filO d•• .Tanriro, 10 de outubro rte 1.9??, 101° rlrt Tnr!rpr>n·
tlrneia c 3\o da Hepublica.
EP!TAC:!Il PERR.<h.
Jlomrro l1a]Jfi.•·tn.

DECfiETO N. 15.724 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

19?2

1Vand;t qu;.. n;a eleição para con:~titt~içfio do Conselho Municipal
an D1stnetn Federal, no trtennw dP 4.922 a 4.92[í. si? obsPrvem a.~ instrucções app1·ovadas 1wlo dccretn n. 1.7.756, rif•
10 de setcmlim dr• 1.?1!1

o Prr>Rid··ntr rla ncpublica rlos F.Rtados lJnidog rlo Bt·a";t,
consirlPranrlo. q~1e, por. 11.1ío trr havido modificação no procrsgo tl~~ rlPJÇ'o_:g mtmJC!par>s, ~f' torna ursnrrr~sario rxperlir
no,:a~
mst.rurr:or~
pnra as dP 2!l dP ouful>t·o t"I<ITi'llt<!.

ACTOS DO PODER EXTlClfriVO

resolve que, nessa elricão, para constituição do Conselho:
Municipal do Districto F'ederal, no triennio de 1922 a 1925, se
observem as instrucções approvadas pelo decreto n. 13.756, da
10 de setembro de 1919, com os dispositivos, que lhe são applicaveis. referentes ás eleições federaes.
Rio de Janeiro, 1O de outubro de 1922, 101 • da Indepen....
dencia e 34" da Republica ..
EPITACIO PESSÔA.
Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. 15.725 -

DE

11

DE

OUTUBRO

DE

1922

íAbre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito dei
60:0'00$, destinado a occorrer ás despezas com a aberturá
de uma estrada d€' rodagem da .iusante d montante da cachoeira de Camanáos, no município de S. Gabriel, alto 1'Ío
Neg1'o, Estado do Amazonas
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da utorização contida no n. 6f· '<lo art. 97 da lei numero 4 ;555, de 10 de agosto do corrente anno, resolve abri~ ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 60:000$000,
para occorrPr ás despezas com a abertura de uma estrada do
rodagem da jnsanto á montante da cachoeira de Oamanáos, no
município de S. Gabriel, alto rio Negro, Estado do Amazonas,
afim de, evitando os perigos dessa extensa quéda de agua,
contornando todo seu percurso, facilitar as communicações com
a séde daquelle município, de florescente commercio, e com
a nossa fronteira ás Hepublicas de Venezuela e Oolombia.
Rio de Janeiro, H de outubro do 1922, 101" da Independencia e 34° da Republica.,
EPITACIO PESSÔA.
J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15. no

-

DF:

11

nE

wTuBno

nE

1922

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o C1'edito de
2. 900 :000$ para a conclnsrío do edi{irio destinado aos
Correios e 'l'elegraphos de S. Paulo
O Presidente da Republica dns Estaco.o; Unidos do Brasil,
u'lando da autoriza~~fio contida no art. Gí do decreto n. 4. 5·55,
de 10 de agosto do corrente anno. re~nlvo abrir. pelo Ministerio da Viação e Obras Publir\as, o credito de 2.900:000$, para
a conclnsãn do edifício. err_• constrnerão, drsfinarlo aos Correios e Telegraphos da cidade de S. Paulo.
Rio de Janeiro, H rle ''>ntubro r!P Hl2'?, 101• da Jndependencia e 3i" da Repnhlica.
EPI'l'M!!O PESSÔA .,
J. Pires do Rio.
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DECRETO N. 15.727 -

DE 1121 DE OU'l'UBHO DE

Hl22

Abre ao Ministe1·io da Viação e Obras Publicas o credito de
9ii0 :000$, 21ara acquisição de um JH'Cdio destiuado á llelJartiçiío dos 1'clc(J1'llllhos na capital do Estado de Pernambuco
O Presidente da llepuhlica dos E~Lados Uuirlos do Brasil,
usando da antoriz<H.)ão conlida no n. LVI .. lo arL. R3 da lei
n. ,L:!·U, da ·5 de janeiro r:e 11n1, revigorada pela letLra c do
urL. üü do deereLo n. 4. 555, <I e 10 de agosto deste anno, re~dvr~ ahrir, pelo .1\linislerio da Vimção e Oiwa~ PuiJiieas, _o ?!'Cdito de D60:00iJ'$, destinado a pagar. em ohngaçocs cmJtf.Idas
em virLndc dn dern·eto n. M .'!H!i, de 15 dn agosl o de ·1 !l:!1, o
]JI'Pdio de propriedade do Banco do Brasil, ú avenida Marque~
de Olinda, esquina da rua Alvares Cabral, na eapif.al do Estado
do Pernambuco, destinauo á llepartirão dos Telegraphos do
ltecife.
Jlin do .Janeiro, 11 de ouLuhro dn Hl:2:2, 101° da lllllc.perldencia c 3~· da Hopublica.
EPITACIO PESS'ÔA.

J

J)JilUHETO N. 15.728

--DE

12

Pires do liio.

DE OU'rUBfiO DE 1!.12~

,1uto1'iza o Ministro da .Fhzenda a mmutm· cunhar nwe4J, df!..

JJrata do valor de 2$000, em substituição de JWpcl-moeda
'Í'ilcincrado
·- i

O Presideul'C da llepublica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização do art. 2• do decreto legisla,li!V101
n. 11.182, de 13 de novembro de 1920, resolve:
·
Art. L" Fica o ministro da Fazenda autorizado a mandar
cunhar moedas de prata do valor de 2$, com peso, t.itulo e
modulo seguintes:
Peso em grammas

Titulo

8,000

0;900

Modulo em millimetros

-

26

'

§ 1." A tolerancia para mais ou para menos no peso das
referidas mocdUJs será de um deeigramma; a da composiçfw da
liga mondaria t;.crá de douiS millcsimos para mais nu para
menos.
§ 2." Ais moedas de prata a que se refere o art. 1" não
~>rrãu admittidas nem na receita c dcspeza das esLaÇIÕ<es publicas, nem nos pagamentos entre os particulal'es (salvo o
cllso do muluo con§cnLimcnlo destes), sinão até a quantia do
!2U$ll00.

§ 3.• O Governo applicará á cunhagem das moedas do
2$ a prata que [)Ossuir o Thesouro c fôr adquirida.
§ 4. ." A desp-cza corrcs;p'Ondente ao custo da prata ser~
~scripturada s.ob o ti.tulo cconversão de cspecic~.:
· ·
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§ 5. A moeda subsidiaria que fôr cunhada só será posta.
rm circulação de·pois que tiver sido incinerada igual quantia em papel-moeda.
Art. 2. o Hevogam-se as disposiç&cs em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1922, 101° da Indepen~
dC'ncia e 31° da RepubJi.ca.
0

EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.,
DEOR!ETO N. 15.729 -

DE

13

DE LlU'fUBRU DE

1922

Approva ps planos llaJ'a conslmcção ela lW!Ja estação do
:Yortc, da Estrada tle Ji'erm Cent1·al (~O Brasil, na cidade
•le São Paulo
O Presidente da nepublicu dos
Estados Unitlos do
Prasil, üe accórdo com o que propoz a Directoria da Estrada
de FeiTO Central do Brasil, no officio n. 1.312, de 13 de
sdcrnbro proximo findo, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadu.,., os planos para construcr;ão d:a nova c.stação do Norte, da Estrada de Ferro Central
do Bra~il, na cidarle de São Paulo, os qnaes com \lste baixam .
rnbriead(ls pelo rlireclor geral de Expediente da Secretaria de
Eo.lado da Viação c Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de Hl22, 101 o da Independencia e 34° da Hepublica.
EPlTACIO PEBSÔA.

J. Pires do Rio ..

DECRETO N. 15.730 -

<JG ~ 3 IH> 1UÚJBHO DE

Hl22

Ab1·e ao Ministerio da Viação c Ob1·as Publicas o cJ•cdito d'J
80 :000$, para attender, nos 1·estantcs mezes do corrente
anno, ao payarncnto da subvenção á Companhia de Naveuar:ão u VupoJ' du 111o.1'Wihâo, r/c }Jm}Jricdade do Uovano
do mesmo E:siadu
O Presidente da fiepubliea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. 71, art. 97, da lei
n. L 5·55, de 10 de agosto ult.imo, que flrovô ás despezas para
n exercício de 1922, resolve abrir ao :'liini~terin da Viação e
Ohras Publicas o credito de 80:000$, para occorrer, nos rcstanf('s mczes do corrente armo, ao vagamento da :;ubvenção i
ünnpa!thia LÍl' Navel!a<;ão a Vapo1· dl) :\laranltão, dP propricdadn do CnvPrno do mesmo Estlulo.
fiio do .laneiro, 13 de outubro rle 192:!, 101° da IndependPncia e 31° da He·publica.
EPI'l'ACIO PEsStJ4..

J. Pires do llio.
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DECflETO ~. 13. 7:.!1 -

DE

l :J

DE ouTUBito 1m

J!1:22

Autm·iza a e:rccução de ar~/Wis dos sr~rviçus c ob1·as a sm·cnt
e:cecutndos pela «CnJIIJJilnhh; Geral de .l!ellwl'amentos no
Maranhão>>, ua e.r:planada da estação lle Tlw1·ezina, e
eonstantcs dr: Ol'çamento substitutivo apresentado ]Jda
lns}Jecfol'ia Fede1·al das Est1·ndas, na im]JOI'fancia rlc l'r!is
2H :781$917 (du::,,~ntos
"
qnator:e eo11tns sctr·r:r:ntos e
oitr•nta e um mil novecentos c Q1Wrcnfl1 c sete ,.,;is)
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendenrlo ar> que propoz a lnspecloria ;Federal das Estradas
e Lendo em vista o aviso n. 130, de 25 de sctcmhrn de 1UZ2,
do l\Iinisterin da Viaeãn e ·Obras Publicas, Llil'igillo Ct mesma
inspectnria, decreta:
Arti·go unicn. Fi~:a approvarlo o nrr:aJlll'!lt.n na imporlancia de 2 t 't: 7H I ~!I í7 (dlwr•ntos c quatfJrze r·nnf 11s ~ill<'el'nLus e
oileuta e um mil novocenLo~ o quarenta o sete d•is), que com
este baixa rubricado JWiu direclor b''ral do Expedienf.o da Secretaria do Estado ela Viação r Obras PulJ!icas. apresentado prla
;Jnspec.t.oria Ff'dcrnl das Estradas rm suhsf.itui1;ãn ao or,ganizado pela «Cillnpanlli:.t fiPral 1k 1\lelhoramr•ntos no ~Jaranhão» o
abrangendo al;;;un~ dos .'r•rviços o obra-; a .0 1'l'f'lll t•xrlmtadiJs
na explanaria da cslaçãn do Thor,êzina. a sal H· r: I - Tm!Jalltos
preparalOJ'ÍO!-i; IJ J!ovimenlo ciP terra; J\!f -- ,\JvmJnrias;
IV-- Trabalhos do madrira; V-· Via pl'l·nwnente; Yl - Tt·iIho3 o accessorius o apparclhos rlo mndança de via.
l'aragrapho unico. O p;:~gamenlo desses sPr·vi1:os c obrns,
at1í o maximn dn orçamento ora approvado, deverá ser fpito
em apolices fC'dPracs, ao par. na cnnformitladp dn disposto na
clansula X:JX do enntraeto celebrado em virtude do decreto
n. 14.823, de :.'1 de maio de 1921.
Rio dP .Janeiro, 13 de outubro de Hi':!fl, lül• da Jmlepcudencia c 34• da Rcpublica.
EPI'l',\CIO l'E8SIJA.

J. l'il'cs rlo lUa.

DECfiETO N. 15. 73.'2 -

DE

13 DE OU'~JBI\1) DE 1U22

,1pp1·ova o orçamento, na im1JOI'tancia de f.q.~6 . .201- (um milhão quatrocentos e t1'inta c seis mil duzentos c quatro)
francos {1'ai1Cf'Zes, 15.'):4/8$6-H (cento c cincocnta e notJe
contos qnatl·occntos c dezoito mil seiscentos e qum·enta e
quafl'o 1't;is), ouro, e 167:366$096 (cento e sessenta c sele
cmzfos trescnto.ç c sessenta e seis m'il c nnventa e .çei.s
rc:is), em nweda-]Japcl, para acquisiçüo de fJU.alJ'o carros
pa)'(l ]'assagciros de 1" classe, cinco 11ara os de 2• e duus
cru'I'O!i de cm·1·eúJ e barta(Jem, t•cstantc llo matetial que a
Companhia Ferro- Vim·ia E'stc Brasileiro ficou obriaada
a tmns{C1'Í1' 11ara '! Estmda de Fel'J'o Bahia c Minas
O Pl'rsidentc da Rcpuhliea dos Estado!-! Unidos do Brasil,
ai tendenLlo ao qun requereu a Companhia Ferro-Vim· ia E'sto
Brasileiro, arrenclataria das estradas de ferro federaos tios
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Estados da Bahia, Sergipe e norte do Minas Geraes, e tendo em
:vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal tlas,
Estradas, decreta:
Art. 1. • Para a acquisição de quatro carros destinados
a passageiros de 1" classe, cinco para os de 2" e dous caLTOS
de correio e bagagem, já autorizada pelo aviso n. 150, de 15,
do outubro de 1913, do Ministerio da Viação c Obras J>ublicas,
iica approvado, de accôrdo com o disposto no § 4" da clausula
46 do contracto resultante do decreto n. 14.0GB, de 19 do
fevereiro do 1920, o orçamento que com este baixa, rubricallo
pelo dircctor geral de Expediente da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publica::;, no valor de 1. 43ü. 204 (um milháo
quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e quatro) francos
francezes, inclusive fiscalização o recebimento na fabrica.
Paragrapho unico. As dcspczas com acquisição desse material serão computadas ú vista das facLuras, competentemente visadas, das fabricas fornecedoras, não podendo excodcr •
.ern caso algum, o orçamento ora approvado, c serão convertidas em moeda nacional, na conformiLiado do disposto nu mencionado paragrapho da clausula 46, para o respectivo pagamento em apolices ao par, juros de 5 o/o (cinco por cento),
papel, ou em moeda concntc, llo accôrdo, ainda, com a referida clausula 46.
Art., 2. • Serão pagas em moeda corrente (papel), as despezas complementares proprias do direitos aduaneiros, taxa
do porto da Bahia, capatazias, montagem, ele., estimadas pcia
Inspectoria Federal das Estra.das em 159:418$644 (cento e
cincoenta e nove contos quatrocentos c dezoito mil seiscentos
e quarenta e quatro réis), moeda nacional, ouro, e 167 :366$09~
.(cento e sessenta c sete contos trcscntos o sessenta e seis rniL
e noventa e seis réis), papel, despezaJS estas que serão, na
fórma do supracitado § 4• da clausula 16 do contracLo, ac~
crescidas das de que tL·ala o art. 1", propriamente relativas
ao custo do material nu estrangeiro.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 192.?, 101° da Imlepcn...
liencia e 34• da Republica.
EPI'l'ACIO PESSÔA.

J. Pires do lHo. .

bBCliE'l'O N. 15.733 -

DE

13

DE

ou•rullRO

DE

1922

Approva o orçamento supplementar das fundações do novo
edi{icio da estação de passageiros da Estn.ula de Fer-ro
do Paraná, em Paranaguá, na impm·tancia de 53:392$017,
•(cincoenta e tres contos trescntos e noventa c dois mil e.
dezesete réis)
O PreRidcnt.c da llf'pnhlica dos Estados llnidos do Brasil,

aLI<'IHii'IHio ao q:w rPqllCI't'll a C(Jlllpanllia Es'rar!a de Ferro
~ão l'alllo-llio (;mntlt•, an·cndalnria da K.:II·:Hia r!t• Ferro do
Pu1·aná, e t ct~·~o PID Yisl a as in loJ·Jnaeiíc".; 1JL'I~::I a das pela In-

spcctoria Federal das E:;Lnula.s, d<'c.t·cla:
Artigo unico. () Ol'f.:~Hllcnlo. na illliJOrlancia de róis
,185 :495$618 (cento c oitenta c cirwu conto:> quatrocentos o
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noventa e cinco mil seiscentos o dezoito réis), approvado pelo
riecreto n. H. 835, de 27 de maio -de 1921, para consll'Ucção do
novo edifício para a estação de passageiros da Estrada do
l"erro do Paraná, em Paranaguá, fica accresoido de róis
53:3928017 (cincoenta c tres contos tresentos c noventa e
dons mil c dezcset.e réis), correspondentes á importancia
do orçamento supplemcntar das fundaçõ.es do referido
edifício, ficando approvadoo esse m·çamenlo supplementar o o projeeto das mesmas fundações, os quacs com
csl c baixam, rubricados pelo dircclor geral uo Expediente da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas·.·
Paragrapho unico. As despezas que, até a impor! ancia
do orçan!ento sup:plemcntar ora a;pprovado, forem acorcscida:s
ús cffecluadas com a cunsll'Ucção do novo erlificio para a esta1.:ão de Paranaguá, correrão tambem por eonla das taxas
audicionaes arrecadadas na conformidade do disposto na8
comli~ões 1" c /1", da portaria de 21 de jmwiro de 1921, do
lllinislcrio da Viação c Obras Publicas.
Rio de .Janeiro, 13 de outubro de f922, 101" da lndepenucncia e :H• da Hepublica.
EPI'l'AGIO PEssô,.,_
J. Pires elo llio.
DEOHETO !\'. 13. 7:3í- DE 13

DE OU'fUDHU ))F,

l9:2l

Autoriza a renovar, com o Governo do Estado do Maranhão,
n coulraclo de navcaação a que se rr[cre v decreto
11. 11.521, de 17 de nw1·ço de 1915
O Presidente tia Republica dos E,.;Ladus Unidos do Tirasi!, attendeudo an que requereu o Governo do l~stado do Ma-

ranhão, por seu procurador, e usando da autorização constante do n. 71, art. !J7, da lei n. !!.555, do 10 de agosto
u!Limo, que prove ús despczas para o exercício de 1D22, decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a renovação do cnnLracto
relnllrado cnm a Companhia ·de Navrgação a Vapor do Maranhão, rle propriedade do Estado tio Maranhão. em virLudo
tltl dt~crcltl n. fil. 5211, de t7 de março rlfl Hl15. no,; terrnmr
lias clauHulas que com este baixam, assignadas l>elo ministro
do Estado da Viação e Obras Publicas.
Rin do .lanciro, 13 de outubro de 1922, 101" da IndepenJencia e 3 í• da RL·publiea.
EPITACIO PEBSÔA.

J. Pires do Rio.

Clausulas

a que

se refere o decreto

11.

15. 73&.. desta !data

I
~ A séde da .Companhia de Nanrgacão

a Yavor do 1\Iaranhao, de propnedade do Governo do Estado do Ma1·anhã.o
será na cid~cle Je 'S. Luiz do Maranhão, nbrigancln-se porén;
111 companhra a ter um rcpresculante nesta cidade.
Ltis de 1922 -

Vol. IV
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A companhia .~e obriga a fazer o seguinte serviço de
navegação:
a) linha do Nol'le, entre S. Luiz e Belém: uma viagem
mensal, com escalas, l!Uer ua i:da, quer na volta, por Pinheiro,
Guimarães, Cururupu, Turyassú, Cal'ulapera, Viseu e Bragança;
.
b) linha do Cent1·o, entre S. Luiz e S. Bento: uma vta;gem mensal, com escalas por Alcantara;
c) linha do Sul, entre S. Luiz e L'l.atal: uma viagem
mensal, que poderá ser prolongada até Recife e será elevada
para duas, sem ll!ugmento da subvenção, logo que a companhia adquiri!. novas unidades, com escalas por Barreirinhas, Tutoya, Amarração, Camocim, Acarahu, Fortaleza, :Mossoró e Macáo.
Fica entendido que, além das viagens acima determinadas, poderá a companhia faze11 outras em caracter extraorclinario. para attenclcr a<'s inl.Pr<~"ses do commercio e ao
moviincnl o dos passageiros.
As escalas citadas poderão ser supprimidas, substituidas. ou alteradas, segundo os interesses geraes da região, sem
mawrcs onus para os cofres publicos, de mutuo accôrdo entre
o Governo Federal c a companhia.
·
lii

De conformidade coJJt os dados aduac;;;, fiea ofii<·.ialment.n fixada a extensão d<' cada linha. do se~uinlt• tll<Hlo:
Milhas
J,inha i/,; J\'rw/1?:

Luiz a Gnin1arãcs..............................
Guimarães a Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinheiro a Cururupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cururupu a Turyassu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turyassu a Carutapcra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C~rutapera a Vizeu . . . .. ...................... :::
V tzeu a Bragança . . . . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bragança a Belém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lt5
30
70
80
!}0
20
85
185

'Total . . . .
Linha do Centro:
S. Luiz a Alcantara
Alcantara a S. Bent~· .... · .. · .... · ...... · ...... · ·

605

R.

•••••••••••

•

Total . . .

•

•

o

•

••••••

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

••••••

•••

•

•

o

o

o

•••••••••••

••••••••••••

•••••••••••••

o

o

•••

!}

31

•••

Linha do Sul:
S. Luiz a Barreirinhas ........................... .
Barreirinhas a Tutoya ........................... .
Tutoya a Amarração
Amarração a Camoci~ ·. ·......................... ..
Camocim a Acarahú
. . ...................... .

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

130
36
45

57
M
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Acarahú a Fortaleza . . . . ...................... · · .
Fortaleza a Aracaty . . . . ........................ · .
Aracaty a Mossoró . . . . .......................... .
l\Iossoró a Macáo' . . ......................... · · · ·
!\lacáo a \N\alal . . . ............................ · · ·

51

Milhas
120
70

63
48
1.44
767

To'al . . .
IV

A co!llpanhia obriga-s1~ a lllJciar o servi•_:n de navegação
dentro do prazo maximo du ;;u uia:", contados da data do registro do conLracto pelo Tribunal de Contas, podendo para
esse fim lançar mão dos acluac:s vapores CuJ'UJ'U]JÚ e Tu1·yasszí, de :sua frota, uma -vez feit.us os concerLu~ c 1·eparus de
que os mesmos necessitam, ou de navios tomados a frete, pr~
cedcndo, nesse caso, a neccssaria aulorizat:ft" da I nspPel.nrw.
Federal de Navegação ..
Fica, porém, marcado u prazo impr•Jt·oga vd de sei;; JIJOzes para realização dos concertos e reparos dns dous vapores mencionados, importando o não cumprimento dessa obrigação em urna multa .de 5:000$, por mcz decorrido além do
prazo fixado, até completar ~eis rnezes, Jindus o.~ quacs será
o contracto de pleno direito rcseindido llfll' dcl·.r()LO do Govemo Federal, sem dcpendencia de int.crpcllar.:to ou acç:lu .i 11dicial; nesse caso perderá ainda a companhia a cau1;ão a que
se refere a clausula respectiva elo conLracLo, nfw lhe assisLindo direito a reclamar indcmnização alguma._
Outrosim, logo que o exijam os interesses corumcrciacs
da região a companhia ~e o!Jriga a compra de n1ais vapores
ou ao frct.amenl.o de unidades nacionaes, adequados ao serviço
dos pequenos portos por ella servidos e que desenvolvam a
velocidacle minima de 12 tllilha~ pm hora, dispondo de illuminação e ventilação electricas, ap[Jarl•llws liydraulicos nt•.
a ·vapur para carga c descarga, rnachina de cle~infccção, bomhas e apparelhos para cxtincção de incendio.~. apparelhos de
telegraphia sem fio e demais apeLrechoo; exigidos pelo rcguIamenlo da marinha mercante c n:wegaçilo ele cabotagem; esses vapores deverão lei' a lot.a•:ã•J minima dt\ l!fl 1mssageiros
de 1" classe, em beiichPs, 80 de ~~", e a capat:idade minitlla de
-1.on f oncladas de carga.
Os seus planos deverão ser sujeitos préYiarncnle ú approvação da Inspectoria Federal de Navegação, no caso de
fretamento, e :i elo 1\finisterio da Via•:ãn c Ohras Pnbl i cas, no
de compra, caso em que, autorizada a incorporação á frota
da companhia, de accôrdo com as eondiçõcs regulamentares
vigentes, ficará esta obrigada a aprescnt.ar ú Inspectoria Federal de Navegação os documentos comprobator·ios d<J eusLo
c o certificado ele consl.rucçãn dessas nnirlarles.
Os vapores, que se inutilizarem no serviço uu se perderem por accidente serão I'Uhstit.uidos, mediante compra, dentro do prazo de 12 mezes, por outros que satisfaçam as condirõ()s aeima estabelecida!'; emquant.o não se reaiizar a substituição, poderá a companhia executar o serviço com vapores tomados a frete e aceeitos pela Inspcctoria Federal de
Navegação, o que Lambem poderá ser feito, no caso do acci-
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dente ter succedido a vapor fretado. A falta de substituição
dentro do prazo fixado importará na applicação dos mesmas
multas acima indicadas.

v
O numero de cmbarcaeücs ordinarias c de salva-vidas,
de cintos de salvarão, a quantidade. ele sobrcsalcntes c 3:prestns indi,;pcnsavcis ao serviço nautlCo, bem com os objectos
destinados ao uso dos passageiros,_ Herão fixarh!s em t.abclla
especial, organizada pc\la comvan hm c submctilda á appro''a~ão da Inspecloria Federal de Navegação.

VI
Altlm das vis! o rias exigirias pela lcgi,;lação em vigor, ficam os vapores su,iPi los áH que forem .i ulgadas nccessarias
pela Inspec!.oria Federal de Navcgar:ão, obrigando-se a companhia a eumprir immediatamcntc qualquer intima<.;ão decorrente dessa;; vistoria:;.
\'li

Os navios ela cntnpanhia gozarftt) da.~ vanf agcns n rc~ga
lias de paquetl's, de accôrdo com o regulamento de Marinha
Mercante c do Navcgaçiio de Cabo f agom, fieancto, porc'~n1, ~H
jeitos a 1~ssc regulamento c aos da Insrwctoria Federal ele~ Navegação, da Policia, da Saudr, Alfanctega. da~ Capitanias do
Portos e outro~ que exif;tarn on vierem a pxistir, rcferenlt>s o
applicavcis an.'l serviços de naYPc:açãn estipulado,;, no que não
~ontraviercm as presentes clausulas.
VIII

0!'1 rtins I' ht•J·afl elo pa1·t ida, n f empo de dt'llwra Plll e a da
Jínt'fo de 1;::;eala e a durae:ãn da::< viagnn,; redonda,., Plll l'ada
lllll~ da,_ Jmha:,; da cJausuJa li, SPT'Üfl fixados ('11\ f.aJ.w\la Ol'~~111ZR.rJa pela.. co!npanhia e stll•m?ltirla á a.pprovação elo 1\limst.erH~ da \' mc:ao f' Obras l'uhhcas, pnr tn!Prmedin do Jn~peclorta Fec.IPral dl' Nav .. ~a<:ã", dnnf r·o cln :10 <lias contados ria
data do regist m dn conlracfo Jlelo Tribunal riP Conta::<. dc\e.nd~• tac~. t_abPilas, uma vez appro\·adas, :-;1~!' puhlicarlas no
l•IO!"IU Offu::wl, no prazo de niln dias da dala da :-;ua appt·ovaçan, e a custa rla con1panhia.
0,; praze•.~ dr demora nos portos ennlar-sn-hãn do moliHJllto em que u~ ,·aput·es fnnelearPtll, 'lliPI' sPja cu1 clia ntil,
<!.uer em ~la fcnadu, _ent.•:JHIPn~lo-sn .f!llCl o maximn dn f e1npo
i 1xado na;; Labellas nao n obngalono, cJevendo as aulnridadas locaes <le;.;paehar os vapot·e:-; antes da tcrminae·ão desse
Jll'azo, _scn1prc que seja possível c Jo~u que eO'leja l~llnduitlo
o set·,:u:o de car~a e elcscarga.
, , . l~tca m.~l;ndi~lo, por~rn, q1w os eaHml~llllantPR <los vapnJ ~s ~ao ob1 I.,actos a aff1xar a bordo, ouv1do o represcnf ant(~
da con1panh1_a ~lO porto de eseala, a hora ele .~ahida do navio
cJ~ntro elos I lllll t.es ~I raz ~~"peci ficac1of', não só para o eonhe~
c~nnenlo dos l!a;.;sa~l'~ros, cor11o p:>.ra o elo fiscal da In:o)tecforia
Jo ednral . de ~avcg-ar:ao .
. . Ob,n~a-~f' aincl_a a companhia a fazcl' in~et·ir, nos aHnun~Jns .(,!c. sahHla_ do:-; v~pnr<•s, a naliJrcza _da viagem IJilll vão
unp1 chendcr, so confl aef na!, se exl.raonlmaria.
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IX
Dentro do prazo de 30 dias, contados da data do registro
do conlracto pelo Tribunal de Contas, submet.t.erá a con.lpanhia á approvação do Ministerio da Viaç.ão e Obras_ Publicas,
por inlermmlio da Inspectoria Federal de ~avegar,:ao, as ~a
t.ellas de frclcs c passagens que terão de vtgo.rar no servtgo
eontractado e serão effeelivas. quer para vtagcns eontracluaes, qudr para viagens extraordinarias das linhas regulares estabelecidas.
Enviará tambem a companhia, e dentro do mesmo prazo,
uma tahel\a com os preços dos gencros e artigos vendidos a
bordo de seus vapores, afim de ser a mesma approvada pela
Iw::peeloria Federal de Navegação. que fiscalizará a sna ohcdicncia.
Todas essas tabcllas deverilo ser publicadas no Dim•io
O{{icial, dentro do prazo de oito dias, a partir da data da
respectiva approvaçií.o, e á custa da companhia.
X
A eompanhia obri!!'a-se a transportar gratuitamente:
1", o inspeetor e os funecionarios fiscrws da Inspe<'IIJt'ia
FcllPral rle Navegação, quando viajarem em serviço;
~·. o ernpregado enearregado do Rerviço postal;
3°, as malas do correio, noR termos da legif;lação vigente,
clevidamenle acondil;ionadas, fazendo o Reu transporte gratuito de terra pam bordo e vice-versa, sendo que o rec()himcnf o de!Ias, no correio, se effcctuará uma hora antes da
préviamenf.() ::mnunciada para a sabida do vapor e a Pntrega,
uma hora, no maximo, depois de ter sido dada livro pratica
ao vapor chegado ao porto:
4°, n8 dinheiros publicos, na fórma das leis em vigor;
5", os objeet.os destinados ao Museu Nacional;
Go, o;;; objrctos romrtl idos á ou pela Se.cretaria de Estado
da Viação e Obras Putlicas ou quaesquer repartições a ella
annexas e o-; destinados ás cxposiçõeR officiaes ou favorecidas pelo Gnvemo Federal;
7°, a,; sementes e mudas de plantas destinadas aos Jardins
P estahPiecimrnlos publico::: on agricultores rcnwttidas pelo
GovPmo ou por quaesquer sociedades ou syndicatos agrieolas
por ellc auxiliados;,
so, qualquer material peculiarmente apto a experiencia'l
n srrviços dos Instituto;; de Manguinhos, Butantan, Victal
Brasil e cnngeneres.

XI
companhia obriga-se a conceder nos sons vapores
com aba! imcnto de 50 'i'é sobre os preços da re3pectiva I ahf'Ila, para a F11rça Publica ou escolta conduzindo lll'e::u~. r, rom 30 o/o, para qualquer outro transporte nãu previ.;;fo
na f lansula anterior e qur• tenha (;!' SPr pago pf'lo;; Cllfre:; r]a
lJntEo OI\ d11s "Estados servidos pela sua navcgacão.
A

tran~:porh~
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XII
As tarifas de frétes e pas:o:ager,« ~ó poderão ser alteradas
dous em dous annos, pela re\'i~fto das mesmas de mntnn
fl.ccôrdo.
~e

XIII

A companhia ('briga-se a estabelecer trafego muluo com
n;; linhas de navegação e vias ferrEm~ que venham ter ao~
portos servidos por ·Seus vapores. snbmettendo os acr\ôrdos
P1'tomovidos á approvaçii(l do 1\Hn i.~: rrio ela Via(;iío B Obras
Publicas.

XIV
A companhia se obriga a. di~h ihnir :i praça de sem; ~la··
vi os, quer para passageiros. qw~r para cargas. cqn ilaf.iva c
proporcionalmente, por todo-; que della se queiram utilizar;
em caso de accumulo de carga ou de passageiros, dará peei'crtmcia aos pedido;o. maiP: antigo·~. on fará rateio da praça,
f}uando se tratar de mercadorias flUI~ nrrccsitem do prnmpto
embarque.
·
Neste ultimo caso, deverá haver um livro apropl'iado nas
agencias da comp~nhia para registro rlos pedidos.
Outrosim, a companhia se obrii,ra a repartir, nas via~ens
obrigatorias estabelecidas na clausula H, a praç.a e a lotação
de seus vapores, de modo fTPP todos os portos de escala forf,la1a sejam contemJ}lados na distribuição, de accôrdo com o
:movimento de trafego de carla nm.

XV
A :compa nhia se obriga a SÓ f:Jzer transporte de inflammaveis e explosivos em vapores rxclusivmnente de rarg-as,
.salvo as excepções previstas nas disposir;õcs regnlarnrmtares
vigentes.
1

XVI
A companhia apre'lrntará ~> TnspArt.oria FedAral rle Navegar:ão, com regularidade e presteza, A organizados de accõrdo
com os modelos que lhe forem entrf'gllf'S f' as in'ltrnrçõr,s em
vigor, a estatística do trafego de ~rll'l vanorcs. inclnc;ive receita o despeza. quer para as viagt'nc; nhrig-aforias, qnAr para
a"' E::xtraordinarias, e tambem dn mr.vimf'nfo nos portos rle e;;..
cala, além de outros quaosquer rlnrln<; c informações rla m0sma
'Gatnreza qtJO lhe forem .solicitado,. ficando intr,iram~Jntf' resJ•r,nsavel pela exa~tidfin e aut.hrnlio'irlarle de todos elles; hem
:tf'~im aprco:;cnfará, afP f!) rle marr:'l ·rlf' rarh anno, mna cónia
do balanc;o rlc anno anterior. inr.lu<;ive a conta de Jucroc; c
perdas, para que se posRa conhf'rwr rk m0do claro e preciso,
a renda liquida ou de(icit r a rlP.<;pf'za rli~criminada do custai0
du serviço effectuado.
X\'JT

Em qualflner fcmnn. dnl'an!<' n prazo r1o eontrac!o, ·o Gnvcrno trr:l o dii'f'i(n dr> r~omprar 011 fnmf!r a fr·cfe, eompuJ.;;o-
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riamente, os vapores da companhia, ficando esta obrigada a
sub~?tituir _por outros, nas condições exigidas neste contracto,
no 1~razo de 12 mez.es, os que forem comprados e desde log'l.
r:- ou e forem fretados.
·os preços de compra. ou de fretamento serão estipulados
rnrdiante prévio accôrdo; nos casos de força maior, porém,
o Governo poderá lançar mão dos vapores independente de
p:·~vio accôrdo, regulando-se, posteriormente, a indemnizacão.
XVIII
Em retribuição dos serviços prestados, de accôrdo llOID
o c~tabelecido na clausula II, a companhia receberá uma .<~uh·~
'· rnr:ão annual até 319 :970$496, assim dividida:
a) Linha do Norte - Onze contos quatrocentos e vinte e
quntro mil oitor\cnt.o'l r vintr, r(ds (H :424$820) por viagflm
J'rd,mda ·
b) Linha do Centro - Seteccnt.os e cincoenta e cinco mil
tr~zentos e sessenta réis (755$360; por viagem redonda;
c) Linha do Sul Quatorze contos quatrocentos e oilenta c quatro mil c vinte e oito réis (14:481$028) por viagem redonda.
Os pagamentos da subvenção serão feil.o!'l mensalmenf.o3
na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Maranhão. segundo as viagens realizadas e mediante requerimento,
nc:,mpanhado de attestado da Inspectoria Federal de Navegao
dio, que será fornecido depois da companhia apresentar us
documentos comprobatorios da realização das viagens obrigatodas com t.odas as suas ese alas; esses documentos deverãfJ
ser· os attestados das agcnriaB do Correio :JU ou lros que
r.wreçam fé publica.
O calcul,) da subvenção todas as vezes, f]tle por motivo
de força maior. devidamente comprovada, não for completaria
a v:agem redoÍlda, será feito com o desconto das milhas não
navf-gadas, de accôrdo com a tabella de distancias, de que
trata a clausula III; para esse calculo fica considerada a quantia de 9$442, como subvenção por milha navegaria em qunlquer das linhas.
XIX
Rem prejuízo da subvenção estipulada na clnnsula antflrior. gozará a companhia, nos termos do art. 86, da lei nu·~
merq 4. 55!l, de 10 de agosto do corrente anno, dos favore~
c<;needido~ ao Lloyd Brasileiro, emquanto era Sociedade Anonyma, sob o regimen approvado pelo!'l decretos ns. r). 903, de
2~> de fevereiro de 1906 e 7. 772, de 30 de dezembro de 190!>,
cscepto a subvenção, com a condição de fazer exclusivame11te
a navegação de cabotagem não alienar. nem ret.iraT navio algum da cabo f agem sem prévia autorização do Governo.
XX
~alvo

caso de força maior, devidamente jusfi ficado ~
accCJto pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, ficará a
ccmpanhia sujeita ás seguintes multas:
a) da perda na qunt:1 de "llibvenção corrr~pondrnlr a
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cada viagem estipulada na clausula II e mais a multa de 50 o/'o'
<1a respectiva quota, si deixar de realizar qualquer um!\
ccllas.
b) de 500$ a 1 :000$, accrrscida da perda da ~especl!•m
subvenção, se a viagem começada não ~or conclmda: s~ a
viagem for, porém, interrompida por mottvo de força mawr,
não lhe será imposta multa, IWlll dcixar{t Lle rerrbe.1· a subvfmção dcYida pelo numero de mil bas navegadas, ·de accôrdq com
o disposto no final da clausula. XViLII;
c) de 500$ a 1 :000$ pela inobservancia de alguma da-s
c.ocnlas obrigatorias das Yíagcng cnntractuaes;
d) de 20$ a 1)0$ 1101' [lrázo de frrR horas 0\l fraCÇÜO, qUI~
exceder da hora fixada para a saltida do Yapor dos portos
iniciacs ou das rcspPctívaB escalas, .:i cssp nrazu _exceder d~
·'18 horas sem previa autmizaçfío do Governo. con::ndrrar-se-a
a viagem como não realizada ,c aprll icar-sc-á então a multa
prevista na lcttra a. E8se prazo será contado sómente quando
a demora fôr maior de tres hora".
Igual multa se1·ú rlPvida !Hll' dia rle rlrmora na chegada.
dos vatJOl'l'S;
P.) de 200$ a .wo;;l pela demora na entrega da,; malas postaes on pelo seu múo acondit•innauF·ntr, e dP 500$ no caso de
Pxtravio, além da J'f):'·.ponsahilitlade elos valorrs por ventura
Hellas contidos dr ar.eimlo com a legi~la~.:ão rm vigor;
f) de 100$ a 500$ pf'!n infrarr:ão ou innbsrn·ancía de
qualquer elas clausulas do rr,Jltnwi!J pant a qual não haja
multa e.~perial.
As mu !tas serão impostas pPla fnsprrtoria Federal de
Navegação, com rcf:urso, i-:t'Jml'nln porém flppois f!C paga~, para
o Ministrn da Vinr;ão r: Ohras Pnhlir:as, r• dPvcrão l"er satisfeitas na Delegacia Fiscal elo Tltef'ouro Narional no Estado do
Maranhão, dentro do prazo de 10 dias, a contar da data em
qne for entregue pela Jnspectoria a g·uia de recolhimento, sob
pena de ser a sua impnrtancía descontada, com o accrescimo
de 10 o/o, da primeira suhvcn~.:ão dPvida á companhia ou da
caução ele que trata e.stc contrario Pm rlansnla apropriada.
Paragrapho unir o. O contrartn catluf'::ti':Í de pleno direito
r assim sprá dt>cla!'ado pr1r al'lrl do U<lVPl'llO, indeprmclrnte do
intcrpellar:ão ll\1 ar<;firl ,indiciai. sem que a ~~ompanhia teIlha direito á indomnização alguma, perdendo a caução a quA
se rcfcrP a rlnusula immPeliat.a, em cada um fim; ~rguintP.~
casos, além doi) pn'visios na IPgislação vigPnt P:
. 1•, si hm!vcr intcrrnr<:ão dP vi·agPns, em qualquer das
lmhas, por prazn rxcPdeniP a DO dias;
2•, si forem impostas mull as rcpNidas, pela infraccão da
mm;J!la clausula do contracto; :í applicação def'sa penalidade
max1ma, deverá. porl'im, prercr!Pr aviso ria Insprctoria Federal de Navegação. ao impô!', ]Hlla trrcPira vrz. o maximo da
multa rrfi'I'Piltr ú l'lau~ula l'<'JWt.idanwnte infringiria.

XXI
A companhia, para garantia rla pxecnção ~lo contracto,
rlcpo~itarú no Tl!csnuro Naeinnal ou na Dr•IPgacia Fiscal no
Estado do Marnnhão a qnantia ele 30:000$, rm moeda corrente ou Pm apolícrs fpdr:rRPs, aprrsPnfandu !'ecibo desta cauçfio, no neto da assignntnra do eonll'acto.
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XXII
Para as despr.zas de fiscalização, a companhià entrará
para a Delegacia Fiscal do Thesonro Nacional no Estado do
Maranhão, com a importancia de 6:000$ anuuaes, pa~os, por
scmf'stres adiantados, dentro do 1o mez do respectivo semestre .
O competente recibo deverá ser entregu.e, em original ou
publica fórma devidamente legalizada, á Inspect'lria Fede~al
de Navrgacão.
XXIII
O prazo da duração do contracto será de cinco :mnos,
contar da rtata rto seu rrgistro pelo Tribunal de Contas.

a

XXIV

A companhia não porlrrá transferir, nem arrPndar o con
trat'fo srm prévia autoriza~ão do Govorno; ont.rof'im so obriga
a nlio alienar, nrm afrrtar navio algum de sua frota, sem
prhin autorização do Governo FrdGral.
XXV
A dPspcza decorrente da clausula XVIII do contrncto será
paga no corrrnte anuo, pelo credito aberto pelo decreto numero 15.730, de 13 do corrente, expedido de accôrdo com o
n. 7 J, do art. 97, da lei n. 4. 555, de 10 de agosto do cor
rPrltf' anno~ n pdos croditos qu~1 forrm concedidos pdn CongrPsso ~aewnal para o~ exerc!CJOS subsequente!'!.

XXVT
Em caso de dosintelligencia entre o Governo o a companhia, sobre a interpretação de clausulas rlo eontracto, sorá a
qHPstãn submrttida ao ministro da Viação o Obras Publicas.
Si a comvanhia não se conformar com a resolução deste será
a qurstão rr';.;ulvida por arbitramento, segundo as for~·mlas
lrgaPs.
Fica entendido que as questões previstas em clau~nlas do
rontract.o, comn as de multa, rescisão e outra~, não se acham
cnmprchcnrlidas na presente disposição.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1922. - J. Pil·es do
n~.

.

[)ECThETO N. 15.735 -

DE

18

DE OU'I'UBRO DE

i 922

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de
16:508$550 (dezeseis contos quinhentos e oito mil quinhentos e étncol)nta réis), para attendPr ás despezas com
o assentament.n da pedra tundamental da futura Capital
da Republica
O Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brasil, usando da autorização constante do art. 4" do decreto legislativo n. 4. 494, de 18 de .i aneiro do corrente anno, resolve
abrir ao Ministerio da Viaçi;.u íJ Obras Publicas o crrdito especial de 16:508$550 (dezeseis contos quinhento~ c oito mil
quinhentos n cincoenta réis). afim de atfender ás rlf'spezas
com os serviços executados para o assentamento da pedra
fundamental da futura capital da União, conforme determinon o art. 2" do referido decrrto legi~lativo.
!Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1922, 101.• dà Indeperidencia e 311• da Republica.
'EPITAGIO PESSÚA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N.

Manda

m·am~izal"

1(). 736

-

DE

1R DF. OUT!iBOO

DE

1922

n 2" arupn de artilir'lria df' mrmtanlw e o:
6" l)lffalhãn fi•· I'W1~''1haria

O Presidente da Repu h! ica dos Estados 1Tnir!os do Brasil,
attendendo ao qne lhe e:x;poz n ministro da (hlCITa, resolve
mandar organizar o 2• grupo de artilharia de montanha n o
6• Latalhão dn engenharia.
Rio de Janeiro, 18 de outubro dn 1922, 101• da Indcpendencia e 34" da Rcpublica.
EPIT.\C!O

PESSÔ.\.

Jnan Pandiá Calogeras.

DECRE1i0 N. 15.737-DE 18

DE OUTUBHO Df'

192:.?

nroula o usn da bm·refa como disfinctivo da medalha militar

O :Presidente da Republica dos Estados Unidos do
nra:;:iJ:
Af.f.endendo a que a barreta usada em alguns uniformes militares, em substituição da medalha creada pelo decreto n. 4.238, de 15 de novembro de 1901, não indica, como
convem, o tempo de serviço corrr~pondenfe (t meàalha !POS-
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suida, nem, portanto, a especie desta, si de ouro, prata ou
bronze;
Resolve estabelecer que a dita barreta, revestida com
uma fita de gorgorão de seda chamalotada de quarenta millimetros de largura por do:r.e millimetros de altura, e de tres
listas iguaes, sendo amarella a do centro e verde as extremas,
tenha, ao c'Cntro, uma estrella de seis millimetros de diametro, enm cineo pontas, IJ)lana na face interna e ligeii'Iamente
conv•:xa na fat\C r,xferna c do mesmo metal da medalha confrrida.
Rio de Janeiro, 18 de onfnbro de 1922, 101" da Ind!Ji-pendcncia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSflA,

J. P. da Veiga Miranda.
João Panr7iá Cologeras.

DECRETO N. 15.738 -

DE

18

DE OU'l'TTBRO ))E

1922

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de réis
291 :307$.1!00, destinado ao paaamentv de jv.ros de apolices. custeado.~ pela 1wrúa 4• dfJ m·eamentu do mesmo
mi1: istcriu pam u exercício de 4920
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Usando da autori:r.ação contida no art.. 1" do dl\t\rcto legislativo n. lt.595, de 18 do corrente:
Resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o crrdito especial
dr, ~()l :307$500, destinado ao pagamento dr juros de apoli~
res, rn.~tcarlns pela verba V do orçamento do mPsmo ministrrio Tiara o exerci cio de 1920.
Rio de .Janeiro, 18 de outubro de 1922, 101° da Indepenrlencia e 3!1° da Republica.
EPITACIO PESRÔA.

Hmnr1·o Bn7Jiista.

DF;CRETO N. 15.139-

DF.

t8 nr: ntmmnn

DE

192?

A IJJ'c ao MinistrTio da Fazenda o credUo espec··lal de 38:575$174,
pnm nccnrrn· oo pagamento da dif(erfmça de pensões a dona
Mar(Jarirla Ortovia 1'ibnrcio Cm·nei1·n, 1'i1l1•a do (leneral Antrmin Eruesln Gomes Cant.eiro, uo periodo de (Pvereiro
r/c f8.fJ í o :w dr nu r e múro d1? I !JO.fJ

O Prrsirlente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil. usando da autorizwção contida no artigo unico do decreto legislativo n. 4. 5514, de 7 de agosto do corrente anno,
resolve abrir, ao Ministrrin da Fazrnda. " crrrlito especial do
:118:575$171, para occorrer ao pagamrnto de diffprenças de
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pensões a que tem direito D. Margarida Octavia Tiburcio
Carneiro, vmva do general Antonio Ernesto Gomes Carneiro,
e relativas ao período de fevereiro de 1894 a 30 de novembro
de 19091.
ffi,io de Janeiro, 18 de outubro rlc 1922, 101° da Independencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.,

Homero Baptista.

Dl!:CRETO N. 15.7'!0

-DE 18 DE OUTUBRO DE 192::

Abre ao Ministe1·io da Fazenda o credito de 108:000$, supplementm· á verba 4• do art. 122 ela lei n. 4.555, de 10 de
agosto de /922
":.~: ,:.dl~'.J
O Presidente da Republica dos Estados' Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 1'23 da lei n. 4. 555', de
10 de agosto do corrente anno, resolve abrir ao 1\Iini.~terio da
Fazenda o credito de cento e oito contos de réis, supplementa::á verba 4" do art. 122 da mrsma lei, afim de occorrer ao pagamento dos juros, relativos ao primeiro e segundo semestres
do corronte anno. das apolices cmittidas na conformidade do
decreto n. 15.355, de 8 de janeiro tambem do corrente anno.
Hio de Janeiro, 18 de outubro de 1922, 101 o da Independencia c 3!1° da Republica.
EPITAC!O PESSÔA.

Home1'o Baptista.

DECRETO N. 15.7 41 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

19•22

Auto1'iza o minigtro da Pa;;cnda a cmilti;· apulices da divida
publica interna da União, do valo1· de 1 :000$, jw·os de
5 o/o ao anno, 1:nalienaveis, para 1Jagamento do prem.io de
25:000$ concedido ao (Juarda-frPios ela Est;•ada de Fen·o
Central do Brasa, lsaias Fl'anc-isco Fe;·rei1·a

0 Presidente da ficpublica dos Estados Unidos flo Brasil,
usando da autorização contida no art. 1o do decreto legislativo n. '•.440, de 17 rlr dezembro de 1!l21, e tendo ouvido o
Tribunal do Contas. nrt fôrma do regulamento approvado pelo
decreto n. 13.868. de 12 rlc novembro de 1919. rr.solvP autorizar o ministro da Faz·cnda a rmittir apoliccs da divida publica interna da União, do valor de 1 :000$ cada uma, Juros
de 5 o/o ao anno, inali_enavcis, na import:wcia de 2,5·:000$,
para occorrer ao pagamento do premio concedido ao guardafreios da Estrada de Frrro Central do Brasil, \Isaias Francisco
Ferreira.
fiio de Janeiro, 18 de outubro de 1922, 101" da Indencndcncia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔ.\,

Homero Baptista.
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DECRETO N. 15.742 -

61

DE 118 DE OUTU!:lHO DE 1 U22

Approva c incorpora á conta de caJ,Jital rla rêde de viação ferrea federal do Rio Grande do Sul as r:·cspezas e{fectuada·:
1Jelo Governo do Estado do Bio Grande do Sul, até 34 de
maio de 1922, com a reparação de locomotivas e substituição de dormentes, e.1:traordinarios, na importancia total de 3.991 :9f.'J$1.20 (trcs mil novecentos e noventa e um
contos noeecentos e qrtm·cnta e trcs mil cento e vinte
réis), bem como llPlJI'ova os 1·elaçóes rJe serviços e obra~
e.rtraordinarios a sc1·cm executados até :Jt de llezembr'"
de 1923, na mesm.a r.Jde
O Presidente da Itcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
atfendendo ao quo re1]uereu o UnveJ·no do Estado do Hio
f:ranclo do Sul. eomo arrendatario da redo de viação fcrre1.
federal naquelle I<~slado, nos tl~rmos do contracto de consolidação de IH dP alwil do r.mTentc armo, cclcbrauo, em virtude do
dPrreto n. Hí..18H, de Hl do mesmo mPz, o tendo f'lll "Vista as informa1;ões pro.stadas pela Inspcctoria Ff'deral das Estradas, decreta:
Art. 1.• Ficam approvadas, de aeeôr(lo eom o .disposto na
f'lausula lV, loUra 11, do conlraelo de eonsolidação de 18 do
abril do eorrentc anuo. as dcspPzas effoetuadas até 31 dq
maio dPslc anuo pelo Governo do Estado do Rio Grande du
~<ui rom a l'P[mração rxtram·dinaria de
locmnol iyas e com a
~uhstilui1;ãn, I amlwm Pxlraordinaria. rir ilormPntcs, na J'{'de d1~
Yiação ferrea federal que lhe está atTemlada; e na cnrformidade
ria letlra a do n. 3, da elansnla III do mesmo contracto, a importancia dB 3. 991 :9·1.3$120 (tres mil noyeccntos c noventa e um
rvn:os novcC('Illos c quarenta c tres mil cento c vinte rfli"j,
rotTI'Sponàf'nte ás alludidas dcspezas, di~erirninadas nas relaçõPs que com rsfe haixam rubricadas pelo dircctor geral de
Expediente da Secretaria de Estado da Yiar;ãn c Obras Publicas, fica inconporada ó conta de capital da referida rêde.
Art. 2." Para complemento do disposto na cilada clausuh
IV. IPLtra q, do 1~ontracto f!P. consolidação de 18 de abril do
corrente anuo, o GoYerno do Estado ch Rio Granel~ do Sul
ciPvPrú Pxrcutar, até 31 de dezembro dP 1923, na ri\dc fcrroviaria fPdrral. que lhe eslú arrendada, os seg-uin!rs serviço,;
n obras Pxtraordinarias, discriminados nas J'l•la(,'ões organizadas pela Jnsv,~clotia Ji,.d,•ral das Estradas I' pela dircc~,;ão da
llli'Sma ri\dt'. as quaPs firam approvadas n I'O!ll este tambmu
baixam, sob ns . .'t, ri, 7. 9 ~~ 10. rubricados pl'!o referido uiredor geral 1k Expediente, a sabm·:
a) restauração roxtraorclinaria nas linha~ f elegrar1lticàs;
b) reparação extraordinaria rir nove (U·) locomotivas;
c) substitui~.:ão de !7~ •.\,18 dormcdcs;
d) rPconsf.rueção r, rcparar:ão exlraordinarb tln alvcna!'ias de obras de art.P;
e) reforço c substituição de supcrstructural:l metallicas.
Rio r!P .laneiro, 18 rio outubro de 1!J2.:!, 101• da lnd(•rwnt!encia o :H" da Hepubliea.
EPrr,\cio PEssôA.
J. Pires do nio.
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DECRE110 N. J 3. i u -

DE 1K DE OUTl'BHO DE

1U:?2

Abre ao Minislerio da Justiça ~~ .\'euocios Inlei'UJI'CS o credito
especial d·~ !i2: W2*9S2. pw·a )Jaf{aiiJ••nlu d·: sm·niços rle
aúerl1u·a e alunJUJJielliu de I'Sll·udus de l'f)(lauern, }Jresta-

dos por João Baptista de Olil!dra, de accôrdo r•om o contracto firmado com. a e.?:tincla Cummisscio de Obras Federacs do Território riu Aac
O Presidente da Hcpullliea dos Estados Ur11dos do Brasil,
UHando da autorização coust ante do decreto n. 4. 3U8 desta
data, resolve abl'ir ao 1\linislNio da Justi~:.a e ~egocios Interiores o credito especial de 52: í!l2$982, para pagamento a
João Baptista de Oliveira, de serviços prestados com a abertura e alargamento de estradas de rodagem, de accôrdo com
o contracto firmado com a exlinrta Commissão de Obrafl Fednraes do Tr,rritorio do Acrr, rrlevada a prescripção em quo
a divida haja porventura incorrido.
Rio de Janeiro, IR de outubro de 1922, 101° da Jndependencia c 31• da Republica.
.fi:PITACIO PESSÕA.

JnnrJllirn F'errcil'a Cha~·cs.

DEOHETO 1'\. l5.'iH

--DE

iR

DE

oUTUBI\o m; 1922
I

Abre ao Ministerio tia Justiça e .\•·unr·ios Interiores o m·edito
rlc !i28 :OOO:Jr. J!llra r·omplf'fr1.r a insln.llnr;üo e custear as
despezas com a m.rwuleuçrio rln 1/os!Jiln.T Geral rk Assistencia até 31 de dczernbJ·o do corrrmte anno

O Presidcnt11 da Hr,publica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriz-ação concerlida no n. 12 do art. :~" do dccrrto n. 4. 555, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos
termos do n. UI do§·~" do art. :w rio dPerdo n. 1:=1.fl58,
de 12 de novembro de 1919, resnlvr, ahrir ao Ministerio da
U:ustica e Negocios Intrriores o rredito ck 528:000$, para completar a installaçãu l' emtear a~ dP~pezas rom a man11Lcnção
do Hospital Geral rln Assistencia alP o fim do correntn anuo.
Jlio do .Janeiro, tfl d11 ontuhrn dr 1\12'!, 101" da :fndependcncia e 34• da Republica.
EPIT.\CIO PEôSÔA.

Joru]lli/11.

rel'l'l'ii'O

Chaves.
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D.ElUREU N. 15.745

~ DE

18

!DE OUTUBHO DE

1922

Abre ao Ministerio da Viur:ria e Obras 'Publicas o Cl'cdito especial de 80:000$000 (oitenta contos de réis), pam mlcl/wria do abastecimento tle agua da Capita~ ~ederal
O PrcsideutP da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando tla attloriza(;ão constante do art. 97, n. 5~. da lei
n. 4.555, de 10 de agosto do corrente anno, resolve abrir, pelo
l\Iiuisterio da Viação e Obras Publicas, o crrdito especial de
SQ :000$000 (oitenta contos de réis), destinado á melhoria do
abastecimento de agua da Capital Federal.
Rio de Janriro, 18 de outubro de 1922, 101• da lndependencia o 34• da Rcpublica.
EJ?ITACio PEssoA.
J. Pires do lliu.

DECHETO N. '15.7 46 -

DE

Hl

DE ouTumw m~ 19~2

.tpprova o p1'0jecto de ampliaç!lo d~ installação automatica
para transporte e embarque de café do porto de Santos,
apresentado pela Companhia Docas de Santos e bem
assim o respectit'O orçamento na irnportancia de
161 :89( $787 (cento e sessenta e urn contos oitocentos e
noventa e um mil setecentos e oitenta e sete réis)
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Docas de Santos e
tendo em vista as informacJêJes prestadas pela Inspectoria Federal de Portos, Hios e Canaes, decreta:
Artigo nnico. Ficam approvados o projecto e orçamento
na importancia de 161 :891$787 (cento e sessenta e um contos
oitocentos e noventa e um mil setecentos e oitenta e sete réis),
que com este baixam rubricados pelo director geral do Expediente da Secrelaria d~ Estado da Viação e Obras Publicas,
!Para as o!Jras de ampliação da installação automatica para
!transporte e embarque de café, no porto de Santos, devendo
a referida importancia ser levada á conta do capital da
mesma companhia, de conformidade com o disposto na clausula IV das que baixaram com o decreto n. 7. 5i71S, do 4. do
outubro de 1909.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 192~, 101" Ja Independencia e 34° da Republica.
EPI'l'ACIO PESSÕA.
J. Pires do Rio,
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DECRETO N. 15. 74 i -

DE

1!J

DE OUTUBRO DE

1922

Manda contar de 31 de mw·ço do cmTente anno o pmzo fixado
para installação da cstaçíío radiotele(lraphica ele grande
alcance de que trata o accôl"(lo celebrado com a Sociedade
Anvnyma .1gcncia !lavas

O Presidénte da Republica dos Estados Unidos rlu Brasil,
attendendo ao que roquereu a Sociedade Anonyma Agencia
HavaH e ás informações ela Repartição Ueral dos T!'legraphos; e
Considerando que o accôrrlo celebrado aos :> de agosto
de 1920 com a mesma sociedade anonyma, nos termos do decreto n. 14 .. 174, do f!) de maio do mesmo anuo, foi manda·rlo
executar por dc~pacho de 30 de JJO\"r'lllhro de 1!J21, á vista ela
exposição apresrmlada pelo minisfTo de Estado dos Nogocios
da Viação e Obras Publicas na mesma data, por haver o Tribunal r! c Contas rocnsarlo or·dPnar o scn registro;
Considerando que esta circnmstancia irnpossibiliton a rcfnrida sociedade auonyma inslallar a estação radiotelcgraphica, de que trata o mencinnado accôrdo, dentro do pr·azo rlc
um anno, a contar. da da la da stm a:i~ignalura, como estabeleceu a clausnla lll; c
Comiderando que só em 31 de mar.ço do corrente anno
recebeu aqnella sociedade anonyma antorizaQfio para dar execução c prompto inicio ús installações mencionadas no accôrdo:
Decreta:
Artigo unico. O prazn rle 11m (1) armo, fixallo na elatrsula III do accôrdo que foi eelehrado aos 2 de agosto tln I 920,
nos termos do decreto n. 14.174, de i!J de maio do nwsm•1
anno, com a Sociedade Anonyma Agencia Havas, para a installação da estação radiotelcgraphica de grande alcance, será
contado de 31 ele mar.ço dn corrrnte armo.
Rio de Janeiro, i!J de outubro de 1!J:22, 101° da Intlepcndencia c 3t• da Republica.
.ri:l'JT,\GJO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.7-18,

nE

19 nr, nt:TUBHo

DE 10~:!

Abre ao Ministeriv da Yia~·ão c Oúras Publicas o credilo lliJ
100:000$000 (cem contus l/1.' rr!is), PHra occorrer ás dcspczas com a C01lstrucçr1o do edifício (ie!ltinado aos 1'elegraphos e Correios de Pctrupolis, nu Estado da Rio de
JmJCit·o

O Presidento da Rcpublica. dos Esta(\os Unidos do Brasil, usando da autoriza~ão constante do art. 83, n. L VI. da
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lei

11. ·L:!.íZ, tle :; dP janoiro de Hl:!l, revig·ora1lo j)i)lo artigo
C. li lelf.ra c, rln der.rcto n . .'t. 505, tk J O c!P agosl '' do cnrrenttl
:tllllO, rcsn!Ye abrir
Ministerio da Via<;ão I) Obras Publica~
o credito de 100:000$000 (cem cnnto8 do rl>.is), para oceorrer
:h dc~pczas com a eonstruccão do ~difficio destinado ao:. Te-

ao

!f)graphos e

Connios de

J>etropoli~,

no

Estado do Rio do

Janeiro.
Rio ele .laucirn, lU do outubro dr: 1!1:!:.', .fo.to lia Imlcpcmleucia e :J.í' Lia Hepu]Jlica.
}<]PITA CIO PESSÔA.

J.

DECHETO N. 15. 7 í.U -

DF.

25

DE

l'irr:~

do llio.

ourunnn ng t U22

A.lJI'r. ao ,l/inisfr·rio lia .lusli('a c !\'eaorios Tnfr'l'inrr.s n cl·crfilo
de 806: 7.'$0$, 1JOra oci~UI'I''''' o o paaamcntiJ de anrnncnto dtJ
1!Cilcim.entos o. que, nos tcnnos do art. .f9, do dccretn
n. 4. 55 ti, de 10 de agosto deste on.no, ti' em. dil'cito, no pe-

ríodo de 1 de jnnho ultimo a :11 tlc dezt?mln·o vi111lnnm, os
membros dos corpos docente.~ da Escola Polytcrhnica, daJ
Facnldadcs de Medicina du J1i() de .laneil'u c da Bahiu, da;
Fac!lldadcs dr: Direito do Recife c rk S. Paulo c do Collc(Jiu 1'cd1·o ll..

O Presidente da Rt'pnblica dos Eslad(lS Unidos do l3ra<;i],
usando da autoriza<;ão que lhe concede o § :2• do al'i.. Hl do
~lecretu n. 1.555, de 10 de agosl.u de 1922, resolve abrir no
l\IinisteritJ da. Justiça e Negocios Interiores o credito de
806:750$, para occmrer ao pagamento do nngmento de venrimnntos a !JlW, nos termos riu art. I U do c i lado detTI'i.o, tePm
direito, no período de I de junho ultimo tt :JI de dezembril
Yinuuuro, u::: membros tios eorpns docentes da J<:scola Pol;.tedmica, das :Fal'uldades t!e Medieina l!io llio de Janeiro c da
.Bahia. da,; Faculdades de Direito do Recife e de S. Paulo o
do Collcgiu Pedro Il, na confunnidade da demonstraçãu que
acompanha este decreto.
Rio de .Janeiro, 25 de outubro do 1922, 101• aa Independcncia e 3·1.· da Republica.
EPI'I'ACIO PESSOA.

Joaquim Frrl'ciru Chuucs.

Loi! 1e 192.2- Va!.

iv

DECRETO N. 15.749 -

25 DE OUTUBRO DE 1922

DE

Demonstração do credito aberto em virtude do § 2° do art. 19 do decreto n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, para pagamento do
augmento de vencimentos a que teem direito os membros dos corpos docentes da Escola Polytechnica, da Faculdade de Medicina do Rio de janeiro, da Faculdade de Medicina da Bahia, da Faculdade de Direito do Recife, da Faculdade de Direito de São
Paulo e do Collegio Pedro 11, no pcriodo de 1 de junho a 31 de dezembro de 1922, nos termos do citado art. 19 do
referido decreto
-----~------~------------------------------------------------------~------------------------~----------------
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Total dos creditas para os seis institutos de ensino..............................................

806:750$000

Importa a presente demonstração em oitocentos e seis contos setecento~ e e cincoenta mil réis.
Primeira secção da Dircctoria de Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça c Neg.Jcios Interiores.- Epip!zanio Soares
Mattos, 2' official. Visto.- Floresjunior. Visto.- Pereira]unior.
Leis rle 1922- Vul. IV-PaE1. 64- 1 -
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DECRETO N. 15.750--

DE

25

DE OUTUBRO DE

1922

Toma sem effeito o decreto n .. !5 .556, de .s de julho _ultimo,

que desapropriou, pm: ut1l1dade pnbl1ca, o predw e os
tciTcnus da t·ua ck Santa Lnzirt n. 89.

O Presidente da Hepublica dos Estados Uniu~~~ do Brasil,
considerando que não persistem as 1·azõcs que rlelennmaram
a desapropriação do predio e tencno n. 89, da rua de Santa
Luzia retlolve tornar sem effeito o dccrel.o n. 15.556, de 8
de julho do corrente anno, com que fôra tomada pelo Govcmo
essa providencia.
Rio de Janeiro, 25 de outubl'o de 1U22, LOl" da Independencia c 34" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DECHETO N.
]~'leva

Ui.'l~t

---

llE ~!ri JJE fl{TT{IllHil

IJJ>

1U:2;!,

á catcuol'ia de Emlmi.rrulo a rcprcsentw·ilo diplomo.tica
tln Brnsif 111t Rqmlilica Amentina

O Presidente da llepubliea dos E~Ladofi Unido:< do Braflil:
Usando ela a ui orizaçãn contida llTl decreto higislativo
n. 4.156, de 15 de OuLubro de 1920:
Decreta:
Art. 1.• Fica elevada á calPgoria de Embaixada a re.pn~··
.senla~~ão tliplumatica do Brasil na Hcpublica Argentir.a, com a
seguinte dotação annual, em ouro: - Vencimentos do Embaixador: - Onlenad'l -- n~. 12:000$000 (doze contos do
réis). Gralifica~ão - It.s. li: 000$000 (seis co.1tos de réis;
e - Representação- Hs. 22:000$000 (vinte e dous contos de
réi::;); - para dc.spezas de conservação do predio, limpeza,
illuminação, tclephone, aquecimento c ~mlarios de porteiro
contínuos c Rcrvenles - Hs. 6:000$000 (seis contos de réis1;
c para expediente- Rs. 2:000$000 (dous contos de réis).
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de ontuhrn de 1922, 101• da Jmlependeneia c 3í• da Rcpnblica.
EP!'l'AC!O PE!:iSUA.

A.zcvédo Mm·qt!cs.

Abre ao JJlinisterio d.a. Ayricnll!lnr. fnrlnsll·iu. c Comlllercio o
credilo de 200:000$, 11ara a ?IÍont,zw·m.. em Bagé, no Estado do Rio Granrlc do Sul, <k 11111 Posto E.r.perímental de
Veterinaria.

O Presidenl c da Il.epnblica dos f: si atlns T'nirlos do Brasil
tendo ouvido o Tribunal de Conta". na fórma rlo § 2•. nu~
mero III, do art. 30 do regulamento respectivo, c á vis"ta da
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autorização contida no u. 4 do arL. !)9 da lt•i n. '1.555, do
to etc agosto de 192:2, resolve abrir ao !.\1ini~tcl'io da Agt·icult.ura, Indns!ria e Commercio, o C!'edito dr :21)() :000$, pal'a attcndrr ús dcspczas com a montagem c cuslcin, t'lll Bag!', no
.Estado do Hio Grand!\ do Sul de urn Po~lo l•~:"pt•rimcnlal do
Vetct·iuat•üt, creado prln decrrto n. 1 rí. 65<i, dt• L dtl spi,rmbro
de 1 !!2~. tle acnil'do eout a tahdla que a !'~te acllmnauha assignada pelo rP:;pccliYo 1\lini:;tro.
llio de Janeiro, 2(i de outuuro de 1!.!'2~, 101" da Indepcndencia c 34° da Hepublica.
EPITAC!O PESSÔA.

J. Pires du Rto.

Tabr:lla de dolarjtio para alfr'JUlf'J' ús despr::.as com. a montagem
c cnstn"u, em Battt:, no Estado du Ri"u ({t•andc do Sul, d~
wn l'ostrJ Expr:1·ime11tal de Vetcrinario, acarlo pelo decreto n. 15.6.56, lk 1 de setembro de 1922, no pcriodo de
J de setr: tnbJ'o a 31 de ckzcrnlJro do tOt'l'1?1tle unno, a que
sr. rc{CI'i? o decreto n. f 5. 752, d1~ 21i 1/r: onlll bro de l922.

Pessoal: (n. XV tla f.abella a que se rrfcm n al't. 133
àv l'llgulalllonto annexo ao doerclo n. 14. 7t1, d1! 5 de março
de 19?!):.
Urat:.
Onl.
Tolal
1 direcl ot'. • . . . . . . . • 7 : 2üf0$000 :l:G00$000
3:600$000
3 ajudantco;. . . . . . . . . G:400$000 3:200$000
9:600$000
2 vete ri narios. . . . . . .
~~ :OI l0$000
1 ::l33$333
2 auxil iares~t edmicos . i:000$000 ~:000$000
'1:000$000
1 c~crevenlo - daclylo:3:600$000
grapho . . . . . . . . .
1:200$000
1 portoiro-eonLinuo. . . 2:000$000 1:000$000
1 :000$0100
2 serventes (.salario men ..
~ai de 150$). . . . . •
1:200$000
Para pagamento dos vencimentos fixados no
li.
XVII Lia tabella
acima referida, aos
dous vcterinariotl. . 4:000$000 :? :000$000
4 :000$000
Salarlos do guardas sanifarios, capataze·s, feitores, tratadores de
animaes, trabalhadores ruraos e demais pessoal assalariado ou diarü;ta.
10:000$000 ~·
Material:
Para despezas de installação e o nccessario
ao serviço em geral.. • . . .
.. .. •. .
To~&l..

Rio.

. . •.• • . • . .. .. • • • . . • .. . .
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1922. -

35:933$333
164 :066$667
200:000$000
J. Pire~ do
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DECRETO N. 15.75:3 -

DE

2li

DE OUTUBRO DE

Hl22

Attlol'i::rt a celeb1·açüo de novo conlrudo de constntcçüu das
olJI'(JS rlc ·mclhm·omcnto da úw·ra c porto úc S. Francisco
do Sul, com o Estado tlc Santa Callwrina

O Prcsidcnl.c da Ilcpublica dos Estado,; Unidos dCJ Brasil,
usando da antorlzllição contida no n. :::!., ai' I.. !)7, do ücordo
n ..í, 555, de JO tle agosto de 1!1:?2, deerela:
Arligo unico. Fica autorizada a cdcbração de novo coniracto, eom o Estado de Santa UaLltarina, de consLruc:~ão das
obras de melhoramento da barra c porto de S. Franci:;co do
l:iul, no referido Estado, de confonnidadn com as clausulas,
que com este baixam. assignada~ pelo ministro c seerclario do
Estado da Via.ção c Obras Publicas.
Rio dl' Janeiro, 26 de outubro de UJ~:!, 101 • ua ludcpendencia c 3í" da Republica.
EPJ'l'.\CIU

l' Ei:lSUA •

.f. p i I'CS do Jlio.

Clausulas a que se refe,re o decreto

11·

15.753, desta data

üBJECTO DA CONCESSÃO, PRAZO E FAVOI~ES OONCEDID'O'S

I

;
E' concedida ao Estado de San.ta CaLharina, de accôrdo
· com o dispos,[o no art. 97, n. XXII da lei n. 4i.555, de 1-0 de
agosto de 1922, autorizac;ão 1para a construcção das obras de
melhoramento da barra c porto de S. .Francisr-o do Sul, uso e
goso das ml'smas, durante o prazo de 60 annos.
Paragrapho unico. O re;;;pectivo contructo só será cxequivel após o seu rl'gistro no Tribunal de Conta~, r:uja data
servirá de inicio aos prazos nclle mencionado~.
li
:As obras de melhoramento que eonslilucm o objecto da
presente concessão, sã0 as constantes d<lc; planos organizados
pela Inspectcria Federal de Portos, Rios e Canars,e approvados
pelo decreto n. 15 . .202, de ~8 de dezombro llc 1921.
Elias ·comprchendcm:
a) dragagPm d'e nm canal rk accPs.~n an {lorfo, com 100
met.ros ele largura c ftmdo minimo de nove mcll'OS em agnac;
mini mas;
ú) con;;;!ruc~:ão dr l'<Í"·" at·p~f <tYt'l rnm 3:n,GL) melros, ser,- indo a cmbarear;Gcs de oil1) metro~ ele \'abrlo;

:.\CTOA
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r) construcçã.o dr dom; armazens com a arra total de
G. 000 mrtros quadrados, na faixa do c:ics apparclhados com
gu indast.es rolantes;
â) asscnfnmenfn na faixa do cúE's de duas linhas frrrcas
dn 1 m.O ·de bitola, com o rrspPcl.ivo material rorlantP;
.
e) assrmtamrnto !111 uma linha ff'rrra rir 1mJiO !.111 bdola
para ns guindas! os do cúr!'. f' forn.-.cimcnl r~ dcssps ·~nmHiaslf's;
{) ligação das linhas do r.árs com as hnhas da }<jRI.ra!la d~,
Fcn•J S. Panlo-nio firande:
·
ff) cnn~trueçrão da avenida externa do cú11s com 30 mrfros rir !arf!'m·a. calçada n macadnrn alcal roado;
.
h) installções de fi!!'l"' r•ol avcl. esgoto>~ de aguas pluvJaes,
inz c forcn.

IH
Dnranf.o o prazo do seu conl rncfo o E si a!lo cnnrcssinnario
trrá ísencão dr ·direitoH de importaçãn, ri<• eonfnrmirlade com
as !ris e rlisposiçGes em vigor, para ! orlo n material qno for
<lrsf inn!lo á ron~t.rncGão e conservação das obras c, hem assim,
dos onlrns impo~to~ ferlr,racs.

IV
Para a rxrcur5o dns obras conslantrs do contracto o con-

cr~<;ional'in fira éom dirrifn de desaprnpria1·. para nl ilidadr

pub!ira. no~ tr1'mo~ ela lcgislac.ão rm vig(n'. ns !Prrrnos particularrs. f'dificios, pontes f' quacsqurr outras bcmfeitorias
existentes na znna abrangida pelo melhoramento projectado,
ai"sirn como utilizar-se gratnilamentf' dos trrrrnns de marinha n:irl aforados e fazer o~ accrcscidos impostos pelas cxigcmcin~ dr sna concessão.

v
Do;; trrrrnos particularro; dcsapropriadns. dos rln maJ'inha
accrcsciduo; ganhos ao mar, qnn não forem ufilizndos para as
obras r suas drpendencias, o concessionario pndrrú dispôr em
contracto {)c arrendamento. dentro do m'azo ·de sua concessão,
srmdn n rrncla provrnienfc drssPs arrendamentos levada á conta
{]P rPnda. cxtraordinaria do porto.
O arrrndamento, porrm. só podrrá ter Jogar drpois de approvado prlo Govrrno o plano de arruamento dos referidos
tcrrrnos. sendo igualmcntr ouvida a MHnir.ipalidade e reserY·:Hlos os lnt.es par:l edifirio~ publico~ fcderae~. esfuduae~ e
mnniripaes.

VI

.Si dentro do prazo da conee:.;são o movimento rommcrcial
(]o por f o df' S:io FranciscO' cxigil· a an1pHação das' obras
acl.uaPs, o Estado concrssionarin lrrá a fll'rfrrrncia paPa a
eonslrneção r explm'a~·ãrJ rlao:; 11nvns nhrac; qnP fariin nh,i!~rtn
dn novo ronf r ar! o.

YTT
()-; armazrn;; con.c;l t'llido~ prlo E"l ad11 !'Dnrr-<; innr~r j,) g,,_
zarfío d!• frioln': n.q faYnt·r·~ I' vantagrn.; e fi!'Ut'ilr• ~ll.il'ilo~ :!•1·:
onn;; ,].,q nrma7r•n:; alf:-tnrt.··~~adn,: l' enlrrposln.s d::l Pniün.

"
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DO ORÇA~IENTO, CONSTRUCÇÃO ~ CONSERVAÇÃO DAS OBRAS

VIII
As obras de construcção serão iniciadas no prazo de dous
annos da data do registro do contracto pelo Tribunal de Contas
~ deverão fioar concluídas dentro do prazo de cinco annos,
l!bntados da mesma data.
Iniciadas as obras,, não poderão e lias soffrer interrupção
por prazo superior a Reis mezes.

IX
Todas as obras serãü executadas sob a fiscalização da Inspectoria Federal de Portos. Rios e Canaes, ficando o Estado
ccmcessionario dispensado de qualquer contribuição em dinheiro para esso objectivo.
X
O Estado concessionario fica obrigado a entregar a dil'ecção das obras a profissional de reconhecida compctencm
a juizo do Governo Federal, c dará preferencia, em igualdade
de condições, tanto ao pessoal como ao material nacional com
emprego nas mesmas obras.

XI
As obras mencionadas na clausula JI rstão orçadas em
9. 736: 100$, papel.
O capital definitivo, porém, será o que afinal resultar
k:l.e todas as importancias reconhecidas como definitivamente
:empregadas nas obras pela Commissão de tomada de contas,
até o limito do orçamento acima referido.
Dessa maneira será formado o capital da concessão em
moeda nacional. papel, que, uma vez approvado pelo Governo,
não poderá mais ser alterado.

m
As obras realizada::; durante cada scmrstre serão m()didas,
avaliada'3 e rlescriptas pela Fiscalização rio Porto para o cffeito de serrm presentes ú rommissão df' tomadas de contas
os elementos nccessarios á aprovação das rlrsp,'za.;; fPitas com
a construcção e fixação de capi1 ai.
Paragrapho unico. As tomadas c\p .contas abrangerfl.o os
semestres terminado'> em 30 de ,junho n :li <lr rlrzembm rln
cada anno.
XIII

Logo quo sejam iniciadas as obras e durante todo n período dr conslrucção dcllas, o Govrrno Federal cobrará a taxa
de 2 o/o, ouro, sobre o valor total ria imporfaç.ão Pstrangeira no
porto f' mais a taxa ele harra rir 0.7 %. ouro, sobre o mesmo
valor, elo modo a garanf.it• ao Estado a renda mínima de 6 %
sobre o capital reconhecido conforme o orçamento approvado,
podendo o Estado dispensar em parte 011 no todo a cobrança.
.de qualquer dessas taxas.
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XIV
Qualquer trecho de cáes acostavel, com o devido apparelhamento, só poderá ser entregue ao trafego publico mediante autorização prévi•a do Governo Federal para o inicio
da exploração commercial e da cobrança das taxas do serviço
de exploraç.ão.
XV
Para remuneração c amortização do capital empregado nas
obras para pagamento das despezas do custeio e conservação,
o Estado concessionario tem o direito de prrcPbcr as scgnintPs taxa~. rm moeda nacional, papel:
A - Conservação do porto - Cobradas dos navios
que se !'lervirem do ancoradouro do porto para o recebimento
ou entrega de mercadorias, sendo a cobran1;a fPila por intcrnwdio da Alfandcga:
sobre todas as mercadorias d!l importação estrangeira, descarregadas no porto, quer a descarga
seja feita no cács, quer em outro ponto da bahia,
por kilogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) sobre mercadorias nacionaes, sómente quando sejam baldeadas directamente, do navio, sem utilização do cáes, por kilogramma................
a)

$001
$00<1

B - Carga ou descarga - CoiTcspondente á retirada das
mercadoria" do convéz do navio para o cáes ou viceversa, não ·comprchendendo o serviço de Pstiva do porão do
navio. o qual scrá feito pPla tripulação ou á custa do mesmo
navio:
a) para os generos de importação estrangeira, por
kilogramma, desembarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . $001,5
b) para o carvão de importação .estrnngeira, por kilogramma desembarcado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $001
c) para os generos de cabotagem e de exportação para
o estrangeiro, por kilogramma embarcad') ou des~mbarcado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$001
C - Capatazias - Comprehendendo toda a braçagem e
movimrntação das mercadorias ou quaesquer generos desde
a sua 1loscarga no cáes até a entrP-ga aos re:,;pectivos consignatarios nas portas exteriores dos armazens internos ou externos do porto, nos portões de sabida dos palcos c depositos do
clles ou nas Rstações de estradas de ferro situadas na zona jo
porto, sendo nesse caso o desembarque feito directamente do
ráes para o vagão e a deRcarga deste por conta da parte
interessada, ou vice-versa;
a) para os gcnt~ros de importar;ão r>sl.rang-rirn,
excepto,
apenas os caRos das lettras 11 a e, na rnzfío de:
Em volurrws alé 500 kilogrammas do péso bruto.
por kilo. • , .........•................ ·. . . . .

$005
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Idem de mais de 500 kilos, at1• 1 . 000 kilo;;, de pe:::o
bruto, por kilo. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... •
Idem de mais dr 1. 000 kilogramma3 dP peso bruto,
p-or kilo. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... .

$008
$010

b) para os generos de importação rstran~t>ira da~ ta ..
bollas de drspacho sobre agua, quando não oln·i~ados a fit;a.r
em deposif.o, dr1 um dia pat·a outro JH•S Hl'lll:lzt'n~, pateoR ou
d'lpcndoncias da faixa do cúes:

Fm Ynlumr atr 500 kilop,ramtmv• d1• pr~o bruto,
por kilo . . . . . . . . . ·...................... ·.
Idrm dll [)00 até I. ríOO J;ilop,ralltlltas dP pr~o bruto,
]1or kiln. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
Idem de mais dP 1.500 al,·· :.1.000 J;ilogrUJnma~ de
peso bruto, por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!riem de mais de 3. 000 kilogrammas do prso bruto,
por kilo.
..... ... ........ ........ .... ...
c) para os genPros dP Pxpo1·f.at;ão t;am o f'~ft·an[.!'Piro,
por kilogramma, r(;is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tl) para o;:; gerwros rir importação nu t•xpol'laeão por
cabotagPm. por kilogTamma. r,~ i,• . . . . . . . . . . . . .
e:1 para o rar·\·ii,, t!P prdra narinmll, por· l;ilngramma,
rt IS. .

'.

$003
lf;OO[í
$008
l]lOJO

.soo t.r:
:t;f:tl J.'í
~001

D - Armaz0nagrm -- Ccl!TP.'T•'ltHkndn á guarda !],, tllf't'eadorias nos armazl•lls. pai f'Ofi f' dl'prnclPnr ia R do f'<Íf''-<. ;,,•ndt~
cobrada, a p-a!'lir do rlia da I'Illmda ai'' o dia da sahida, por
mcz ou nwzr-s YPilriclos, rnntand•l-~f1 r·nmo mrz infPiro qual-·
quer frarção de mrz, f' ralculadas aq f axas soheP o yaJo,..
official deiPrrninado nrla. ai fanrlPga on para a., mPrradnrias
nacionaes, RobrP 11 \·atm· do ,.,,J!,,I'im,•nlo un fnr·f 11ra t'Olfl.
mrreial:
a) as mercarlorias rJ,~ impnrfar:i!n p;:;trnngril'a. Pll1 gl't'al,
dnpositadas nos m·maZPJB int Prno~, pai Po.c; on rlPJlPtH]Pnciaq
do cács:
Um mrz, 1 ';'!, o1.l rolorr•m:
Dous ntl•zr!'1, 1.ti r:'r c·ada nw~ ''11 fof::ll ril' :l ~·~· nrl 'i'a.
lnrPm.;
Tres mrzt';:;, :! % cada nwz '•ll f o f a I di' G ~<· rui ·~·n/rl!',• n1:
Quafrn mrzrs. :l% eada n1rz 011 lnlal dP 1 '.! % wl nnlorPm; continuando tlahi rm diaull', :\ razão •IP :1 '/~· pan
c~ada mcz fJUP Rf' spguir.
b) as mercadorias cln importação r,-frangPira ronstaniPs
ria tabella H das alfanrlega,, r• t'•'r·olhida.; ao~ armazens intPrnos, pateos ou (]rpPndPnt·ias d11 cüPs. pa~~nrão n dnht•o da;;;
taxa;:; acima indiratlas;
c) as IJJPJ'cadoria.~ riP i m]lorl.a!;ãn Pslt•anw· i r a da
I a hei tl
, H. daR alfalldi'A'US P qnl' fnr·Pm <IPsp:H'hada,;; ~nhl'P agua, rmlmra tonltant rl1• l.ransil.at· pelo r:ír~ e ~nas depP•trlrneins. f n.
riio ifwnrão df' taxa;:; dn m·ma7Pll1g"m ,. o J1l'az,1 rlf' ~eis dia:-~
uf.PiS !131'11. Sll:l l'f'firada; Ca~ll Sl•ja 1'\:('C•tJiflo I''Sf' i'l':lZil, SI'J')!Je~-ha, f'llfão r•ohrndo o dol11'o dn~ la'..:w:; fi,. :ll'lllflZi•tta!l,PJ!l a
qnn psfarialll Slljf'ila~ c=r· nii11 r"ss,·m "''"'WI'Il:Jd:t" a ]JIIrdo on
;:;ohrP agna;
ri) as mPrralf,ll'ias n:H' innnl's (],. q 11:1 lqll''''
nalur·r·za. t•Jll
fran~ifo JIPIIl !'(;o•-; I' SWH di•pPilrklii"Í:! ·. f<ol':ÍII Í'I'Ht'UU de f:t\fl
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de armazrnagrm com direito a sris dias uteis para srrrm ro.
tiradas;
Caso seja excedido esse pram, scr-lhrs-ha, então cobrado, como armazenagem, o dobro das taxaR grracs, acima indicadas na lcttra a do presentr capitulo (nwrcadorias c:>trangeiraR) ;
c) aR meecadorias rcrolhidaq at)S armazcns rxtrrnos do
eárs a cargo do atTPnrlal ario, qnrJ' a~ de importat:ão PSI rangrira, flrsrmbarcatla.:; .hí com aqur!ln •Jrsfinn, rom prrmi~são
da AlfanriPga, quer a:; narionars dt) f[11alquer natm·,•za, pagarão flp armalr>nag(H'fl taxa;;: equivalrnl f'~ :ís adoptadas llOR armazrn,; f' x:f Prnos part ieu lares, co 11:-d anl PS das tahrllaR apprnYauas pPla fisralizacão do porto n revistas annuallllent.e;
f) em qualquer caso de demora de mrrcadnr·ias no eúes e
fuas dependcncias, p.or motivo dn qur~lões suscitadas pela
Alfandnga ou referentes as convrnirncias do fisco, serão
adnptarlas para cobran(.'a das taxas rir armazPnag~>m as mcsmas rPg1·as Psl.abr>IPe.ida;;; nas alfandPgas para o:> SPW: serviço'! do ciíPs, procPdlmdo-sc igualmPnll' com rrlaçãtl an mndn
de cnntagPm dP prazo P ilonuli;; r·.a~o;; niíu prP\·i~lm no prn··
f'Pillf' artigo.
E - 'J'ran::;porl cs - CorrrspondPndn a qnalqucr I rampnrtn riP mercadorias não t•.nmprnhrnrlido 11a•: laxac; de capataziao; arima rspPcifieadas n fpifn Pf'laR linhas ft>rreas do
porto. CfiHW rrn vagõPs do s11as p!'O)lried:ulr". qurr nos das
rsll'arlas rir frrro Ptn rorrPsponrlPnria. cnrrrndo as oprrat;ões
f],., rarga e descarga por conta da-. pnrtr~ f' t•m yolmnrc:; f!,~
}1í''O não supPriorrs a fiO() kilos:
n) cm vagõPs dr proprirrladn do pnrl n, rnrrrndo as oprrar;ÜPS rl1• rarga fl rlrscarga por conta das paJ'!Ps ,. Pm volume:;
cln prso nfín ·suprriorrs a !)O{) kilos por· 1onelada ou frac(.'ão,
~!!iOOO;

b) Pm vagõrR das PSI.radas do forro em POI'rPSflOndcnch,
nas mPsmaR condit;ões aeima por tonr.latla ou fracrfio, 1$000;
r?) para ns vohlmP:; clP peso imlivisiYPI supPrior a 500
ldlo.~. n la-.:a rir fransporlr ser:í i~,.:nal a rlP enpatazin~ •·orresJHmdr.nte.
l'lns lranspnr(rs Pnl r e nrmnzrnR PxtrrnoR pari icularPs ou
r!Psi.Ps 11ara as PslacúPs rla~ Pstrada;:: rlr ff'nn. a. taxa rninima
flp lran~podp, t•onnspoutlt>rú a. meia lot.aeií" do vagão r~'SPP·
CLiYO.
§ I.o f\fín isrnto;; rio I:na dr conscrvacão do porto, aR lan.
chas, bot.c•s, PscalPrrs r ont.ras rmbarcaçúes miudas Pmprr~Jadas no movimento de pas;;;ageiro::; ~~ hu~arc:ens. as;;irn
c•omn
a"< prr•frncrufpg nos navio~ atrar·arlos.
·
·

\' \'T

DrsdP f(llP JH'las taxa;; fixada;:: no ronl1'art.o, a rrnrh
anccadada no porto não }Jrotluzn o ~mfCicientr pam que o Estado rnnCPl'Simmrio tenha o jnr" liquido rle G % ao anno so]lrn o eapilal rrconhocido, cs.>as taxa;; potlrr!\n se:· augmcntallas pat·a os r\.<'rcicios srguinlPs, com a prt~via an1ro\ :.wão dn
t lnyPrr;,l, ti,• mt1tlo a ser ai tingido o limilr ele ti ~',, •.
·
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xvn
As taxas approvadas serão revistas dP. c!t'~O em cinco
annos, ou antes do fim de um quinquennio logo que a renda
liquida verificada pela Commissão de Tomada<s d·J Contas exceda de f2 o/~ do capital reconhecido.
XVIII

Si depoi.c; De iniciada a exploração em qualquer extenção de cáee acostavel fôr verificado pela tomada de contas
approvada que a renda bruta em determinado anno foi insufficiente para produzir o juro liquido de 6 o/o ~obre o capital reconh~cido, de·duzida a amortização imposr~. pela clausula XXVIII, terá ainda o Estado conccssionario direito de
re~eber para perfazer aquella porccmagcrr., a parte necessaria do produeto das taxas de importação, ouro, de 2 o/o e de
barra de 0.7 o/o, arrecadada no referido mmo no porto or'l
cont.ractado, limitada, porém, a responsabilidade da União ao
total do ~;~roducto desf'\aR taxa~ no referido anno c no mesmo
por tu.

XIX
Para os effeitos do contracto, d!'pois do inaugurados os
!lervieos de oxplorac:ão do qualqner trecho do c<\e8 serão consid!'radas:
Renda brula - O produclo da applicação das taxas da
clausula XV e mais a somma ele todas as renda"' extraordinaria~. cYentuaPs ou romplomrmtar!'s, devidamente discriminadas no rrgulamrnl o qn1~ fi)r I'Xpi•rlirln pnra a r·xplot·a~;iío 1lo
porto;
Renda liquida - A renda apurada após clt'dn•·«:>:lo das dcspezas -de cnstPio que comprehendcrn todas as qt~.c forem necrssari.a~ para execução dos serviQOS, a eonservaçrto das obras .
fixas, a manutenção das profundidades do porto e do canal ·
de accesso ao mesmo, as gerars dP adminislra~iío e a quota
d" 2mcr•ho;:fio r:r'e\'t!-'la na clat;.<ula XXVJlT.

XX
A fixação d'a renda bruta o d:t rend'l. liquidà durante o
período de exploração será feita pela Commis~ão de Tomadas
d!' Contas rPunida semrstralment1} c nos termos do 1lccretJ
n. 6. 501, de 6 de junho <le 1!)07, a cu ia comrr.issão cabe
igualmente a apuração .rlo rnpilal de ronst.rncl'ã(l mencionado
na clauRnla XT.
·
XXI

. A atracação de naYios ao cáes f' o :ransito dm; mercadonas pelo mesmo serão regulados pnlaR disposições da lei numero 4.279, dP ~ de ~u~ho de 1921, e rl'sprctivo rrgulamento,
ou por novas dtsposiçoes lrgaPs qur> suhsti!uam aquelles e
que tenham l'aracter geral.
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xxn
A baldeação de mercadorias, quer de importrlr;ão quer de
exportação, no interior da ba•hia só serã permitt\da ã custa
dos interessados e mediante a conveniente fiscali7ação do concessionario e do fisco aduaneiro e de accôrdo com as disposições da lei n. 4. 279, de 26 da junho de 1921, e respectivo
regulamento ou novos dispositivos legaes a respeito.
XXIII

Os serviços de exploração do porto serão regulamentatios, de acclkdo com as leis em vigor, de modo a harmonizar
o funccionamento do fisco aduaneiro exercido neto Ministerio
da Fazenda com os interesses da administração- do trafego do
porto a cargo do Estado conccssionario .c os serviços de fiscalização do contracto de concessão a cargo do Ministerio da
Viação e Obras Publicas. respresentado pela Jnspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes.
XXIV

Além das taxas da clausula XV. é licito ao Estado ccmcessionario com prévia appro~ção do Governo, perceber outras em remuneração dos serviços prestados em seus estabelrcimentos, tars como carregamento ou descarga <de vagões,
emissão de warrants, beneficiamento de productos. mudança
de acondicionamento, etc., sendo-lhe lambem 1-.e;·mif.tido estabelecer um serviço de reboque "-Om tarifas dr~víd::mwntP approvadas pelo Governo.,
XXV
O concessionario está autorizado a executar fc,dos o;; serviços de sua concessão ou qualquer delles por preços inferiorm:; aos das tarifas approvadas, mas em c~trader geral o
niio romo merlida de excepção a favor de quem qner que srja,
com o prévio consentimento do Governo Federal f' drpois da
necessaria divulgação por annuneios dfixado~ no estabelrrimPnto do conce!'lsionario e publicados no Dim·io O{J'icial r
principaPs .iornaes do Estado.
A diminuição da renda proveniente des~;a J•PdtwriTo 11as
taxas não dá logar a compensação pelo produet(J da taxa do
~- %, prevista na clausula XVIII, sendo a apuradio ela renda
feita pela Commissão de Tomadas de Contas, dP 'acctirdo rnm
1\s taxas approvadas pelo presente 11nntrar1o 011 modificaria:;
(lc aerôrrto com a clausula XVI.

XXVI

Serão Prnharcados ou desernbareallos gratuitamcnt.P nos

r·'l :1bolccimcntos do concessionario:

n) quaesquer sommas rle clinhriro
ou ao<J Estados;

prrtenrentr~

á l1nião

ACTOS DO PODFl\ EXEf:ll'flVO

76

IJ) as malas do Correio;

c) as bagagens dos passageiros que n1ío csth ercm snjri~

tas aos direitos aduaneiros;
d) as cargas prrtencrntrs ás lrga~õrs !~ consn!adm; rsl ran~
g-r>iros·
c) ag cargas pertencrnt es aos funcr.ionnrio~ da Fniã~1, Pm
commissão no cstrangriro, dt•s:lp que lltP~ SP.}a cnnePt!tdfl a
lsenc;ão dt) direitos;
f') os petrrrhos lwllirtlS, .~l'.menfp porPm. quando ~c. VOriricar o caso pt·cyisto ua segumla parte da clausula X~Vrr;
11) oi! immigt·antrs e snas lmgagr.ns, ~rntlo _gra~u~f? o
1l'ansporlf' dPstas ultimas de bordo atP as cst a~u''" llllC ta•JS
das estradas de ferro pelos yagõcs destas;
h) as amostras de nenhum ou dirni1mfo valor;
i) os gencros ou ohjectos importados para uso dos navio:!
de guerra das nações amigas c dP suas tripulações, que elwgarem em f.t·anRportns doR l'PRpccti\·os J<;st.a!lm;, ou Pm paquntcs ou navios nwrcanl.t's, nwtlianlc requisi1~ão da l'nm]WIc·nte lrgação ou ehefes de os( ação naval;
j) os instrumentos de qualquee arte liberal Du mPcanica
o ns objectos de uso dos artistas que virrem reRidir no paiz,
na quant.idadP nercssaria pm·a o Pxnrcicio dn sua pt'ofissão
ou industria;
k) os instrumnnlos de agricultura c os objeetoR do uso
dos eolonos, eomtanto que não excedam ás quantidadrs indisprnsaveis para seu uso c elo suas familiao;.

XXYIT
O Estado conecssionario dará prefercncia aos serviços do
Governo Federal na ui ilização do eáns c do seu apparclhamento, reeebendo por esses serviços a competente remuncmção estipulada nas taxas do conlracto.
No caso. porém, dP movimento de tropas federacs, poderão essas utilizar-se do eács e mais installaçõcs, apparelhamento c depcndencias do mcRmo, para embarque P rlesembarque, sem ficarem sujei las ao pagamento dP taxa alguma.
XXVIII
O Estado conecsswnario deverá formar um fundo de
amortizaç.ão por meio rlc quotas annuacs, deduzidas rla renda
bruta do porto e ealeuladas de modo a reproduzir o capital
approvado no fim do prazo da conecssão.
A formação desse fundo principiará dentro de dez annos,
no mais tardar, da data prevista na rlausulu VITI para t•nnrlwüio das ohras.
XXIX

nuranln n ]JI'azo da prcsenlc concr•ssiio, o E,;fado ronrP~
,.;ionario 1; oln·igado a fazc•t· ú Stta custa a conservação P tocloR
oR l'Pparos dt> quP carN'Pl'Pm as oura,;, assim corno a manul Pnl:fin elas prol'tJJHticlaclP,o; elo vorto

nwsmn .
.si,

e

do e:.lllfll t!P

aerr>s~o

ao

ll~nh·o do 11razo, marcado f'Ill prévia in i imar;ãn, o conce~S]()nano dPixar ele PXPf'LJiar qualqucor
clc•s.srs ~rrviços, o
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Govemo Federal poderá mandar execulal-o por conla tio Estado, deduzindo a respectiva importancia do producto da taxa
do ~ "1", omo, ou de qualquer pagamento que tenha de fazer
au concossiunariu.

XXX
O EHiado coJwessionru·io farú a liga<.;ão das linhas fct'ou cúes com as da Eslrarla de Ferro ~. Paulo-llio llmnde,
e si alwleccndo eom PSHa m;lrarfa aceôrdo de Ll'afe;;o maluu, sujeito á apvruY<u;ão <lo Governo Federal.
l'l!l\S

1\ESG.\TE, 1\ESCISÃO E RE.VEHSÃO DAS OBI\AS

XXXI
O c;un.:l'llo .Federal podcl'á re;-;galar lullas as obras em
IJualtJtwr Lt-mpo.
O IJL'et,:o do rci:igate será fixado de conformidade eom o
disposto na lni n. 1. 716, de 1:: de ou f ubt·o de 18G9, do modo
que, reduzido a apolices da divida publica, pl'Oduza uma
renda equivalente a 8 "I" .dn Qapilal crfedivamcniP mnprcgadu na:-; obras, llorluzida a inJpnrtanc ia dai'i ::tJuorl iz::u:õec;
JH'rvista ua l'lan~ula XX\'IIl do JH'esenll: Cl'lllrarlo.

XXXII
A l'f'SCisao do conlracLo poderá

srr

dcelamda de p!l'no

uirrito, por decreto do Govcmo Federal, sem dependcncia de
in f PI']Hda1:ão ou aeção judieial, si forPm cxeeerlidos quaesquor
dos IH'UZOI:i critabelerictos na cla:mla VIII do presr.nlc rnntraclo para inicio r, ronelusão {la~ obras c sua interrupção l.cmJloral'ia, salvo caso de forr:a maior cornprovarlu, a juizo daquf1!ln 11ovcrno. n lambem pela inohsl~rvancia rcprl ida das
cslipular:ücs da clausula XXIV do presente contraelo.

XXXIII
a plPna J1I'OJH'Írrladr~ da
!orlas as ohras rxeeufarlas. sendo o Eflladn t'~'l'lllholsadn
da impol'taucia do capilal qnr, rsti\·rr rrconhecirio naquella
oeeasião, dr accürdo com as fornadas dn cnnlas ap]H'nvadas,
ll!'r!uer;fin fpif a da amot·l.iza•:~n JlOI'\·<:nlura já l'<•al izada r'lll
virtude da clausula XXYIII do conl racl n.
Esse paganwnt o será f r 11 o ao Esl a do vrio Governo Feri era I em lilnlos papel, de Juros (li) f) •1u, ao anuo, pela co! ação
do dia rio ]1agarncnto sem mais direito do eoncessionariu a
qual•]ucr outra indemnização.
VrJ•ificada a rescisão passarão

T"ni~o

XXXIV
Vindo o vrazo dn 60 anno~. ('.ontarJos da data do registro
do t~onlrael" pr~lo Tribunal dP ·Contas, reYertcrão vara o dom i-n in da l'nião, sem inrlrrnrtizar;ão alguma. as ohras. lcrrr•nos, hPtnfeitorias, material fixo e rurlan!P c bens muYeis quu
cu!lstitnin•m n UL'Cl'\'O da aeltw.l con!·c~sfio.
lliu de Janeiro, 2G de outubro d·~ 10:22.- J. l'it·,~s ri•J l!io.
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DEGHETO N. lrí. 751 -

i)(<;

:2ô

lJE UU'l'UBJlO .OI<;

Ap1n·ova os projectos c 1·espccl i vos

orçamento.~,

1\!:2:2 (.)

na hnporlan-

cia total de 4-J :O.W$7fH (IJ1WJ·eutu. c 'fWJ.lNI eon!os ltnarcnta.

mil setecentos. c cincocnta e ttnat1·o nJis), pm·,c• a conslrn-

cção llc 3 (tres)
Bahia

G

IIIW'OS

de al'rinw na ./:,'slnula de Fcrr'J

Minas.

O Presidente da HepuLlica dos Estados llnido~ du Hl'asil,
attcndendo ao que requereu a Companhia .F'~rro-Viaria 1~st~
Brasileiro, arründataria ela Estrada de Ferro Balda o Minas,
conforme o contraeto eelebrll!do de acCiôrdo oom o decre.to numer 14.068, de 19 de fevereiro de 1920, e tendo em vista as
informa~·rc;; prestada::: pl'la Jnspecloria Federal ·'as J•:sLradas,
de('reta:
Art.. J ." !'ara a eunstr·lle~·i'ta de :1 :t.r''~) llJJU'''s ,J,~ al'rimo
na Et·Lrada de .Ferro Bahia " i\1 i nas, an,md;vla :i t·equet·enl.e,
sl'ndo 11111 llll kilonwft·o :JHô.IOil, 1111tru no kilomelm -\.03,200 o
o ultinw no kilmctr" ·íl !l,:!OO, fi1·am appn1va•ln~ os pt•njPcto"
apresentados: o prirueieo " o fpt·,·eiro pela lnspccltll'in Fc1lm·al
tias J<:,:tradas, em subsiituii;ãn ans 1.b aneni.l:.d.aria. •l u Hegundo
pnr esta ultima; tl hem assi111 o>; orçamPnLo~. apre,.;eul.ados ua.
mesma
ordem,
nas
irnportandas,
re~pecl iv~WH~ni.P,
de
·íü:tl3J~:J't0 (quarcntn, cnnlos oiloePnlo:-;" !Tinia !' l!lll mil trnsentos e quarenta rMs), para u do prinwit'(l kilomdril,
4:088$877 (quatro emito,; l'it1•nta e oito mil oibnnl(os P s~)
lPrlla c sete réis) para o do S('gundo " -1 :O I :J$954 (quatro contos trese mil novecentos c l'iueoPn!a I' q11alro d·ic) para '' dJ
terceiro, conforme os documnnlos que ewn esk l>aixam. rubricados velo dirrctnr g1~1·al dn l<::q){'dicull! da ~cerl'taria do
Estado r! a Viacão n Ohras Pnhl ieas.
Art.. 2 ." As dnspesas cnm a ''"IJ.~II'tll'•.'iio dP qw· :-;p trata,
aLl> ao maximo de H :010$75·1. (quarenta " q1talro ronlos quat·enta mil ::-eLecrnlos r cincoenLa e quaL1·o r,··is·:, vi~lo ter sírio,
do total rlo~ OI'f,!amrnl.m; ora apprtwadn:-;. n:t iJnpnl'laneia rlH
48:934$171, rkdmirlo;; 10 rfn (dez por f'mtlo' Pf!!'a ullcnder ao
disposlo no§ (ju da dawmla 1\1 do cil.adq t'<Hllra::!", ~erão le\'ada~: melac!P :'t eonta <J,~ r:apilal ,. mP!ad1• dr "ohras novas o
nwlhoramcnlos". de accôrclo eom a alinPa h do ~ Jo da cl~Iu
sula 20.
Art. 3. o Fica marcado o prazo de 4 ( qnaL'o) mezes, a
parfit• da notificação, á reqnrr•mff'. do presente decreto, para
a nxecução das respectivas obras.
Rio de .Janeiro, 26 ·de outubro de I 02:0, 1O1" da Inclepcndencia e 34° da Republica.
EPI'l'ACIO PESSÔA.·

.I. Pires do Rio.
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DJ!:GILETO N. 15.755 -

fl!C

26

DE OUTL'BI\11 IJE

JV22

Julol'i~a n t·debl'al,'üo dr~ nm lcnuo alltlilivo ao cuntmclo tl~.:w
t/1~ /lflt'C/1/.bl'O lir: f!J1J, a !jUC SC I'C{I!I'C U deci'Clo '11. 1 f.J74,
dP- ;J rio 11/I?SU/IJ IJ/I!Z e W/111J, ]HII'Q 11 CSitlÚI'fr:CÍII/P./1,(11, }!I!{:J,
Co'II/}IHilhia LYaciunal tle S(Wr!ljllÇiio Coslcira, de uma nnva
Tinha dr' navegaçiín, entre os portos do I!io Grwulc c o dn
JJel1;11l, no E~latlo do fJaNÍ.

O Presidente da Hepulilica dos E.~tado,.; I' nido:-: tlo Bl'a"il,
ai lendendo ao que requereu a Con_1panllia Nacional dn Nav:g-acão Costeira, c usando da autonza~ão eonst:a.ntc do arl.. 17
da lei n. 1. 555, de 10 de agosto ult.uno, rce!Ilreado pelo decreto legislativo n. 1.592, de 10 de oululwo d<J eorreule
mmo decreta:
Artigo unico. Fica autorizada, d1• I'IIJII'or·rnidad.n .co111 1s
elausulas que com este baixam, a;;sif!lladas pdo 1111 rw·d r o do
Estado da Via(:ão e Obras Publicas, a eelf'ill'at;fio dn uni tnrmo
addif.iyo ao eontraclo de 30 rtc nowmhro rle I fl I 'i, a que ;;c,
refere n decreto n. 11.771, de 3 do I!Ie:-<l1l<J nwt c annn, para
11 eslabclecimenl.o, pela Companhia Naei11nal ti<\ Naveg-at;.ão
Co~IPira, de urna nova linha de nave.~at;ii". l'lllrP 11.~ porl.ns do
Hio Gr·ande e o de Belt>m, no Estado úo Pará.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de l ~~!~. I o I" da lndupcndcncia c 3i" da H.epublica.
I~I'IT.\CIII

i'EHSt'IA •

./. l'in•s rlu llio.

Clausulas a que se refere o decreto n. 15.755, desta data

Além das viag·eus eonstanl es do enntrael o lavrado lllli v ir! mie do decreto n. 11.774, de 3 dl' novembro dt\ l\l15. a Com-·

panhia Nacioual de Naveg-ação Cosl.cii'a obrig-a-s•• a •·xecritar
uma viagem rapida semanal I'Pd<lnda •·nl.rr n.' purlos do Hio
Grande c Belém do Pará, com usealas. na ida P. na volta. por
Sanlos, Ilio de Janeiro, Bahia, H.ccifc. Fortaleza c S. Luiz, com
seis vapores, que mandará construir e deverão tel' a velocidade horaria minima dr 14 milhas, arwnunndações mini:rnas
para 120 passageiros do 1• classe . .w d•\ elassp, inlerrnediaria
() !JII de 3" classe; camaras fi'Í!!üi'Í ficas, af'parelhos de ventilação electrica, hydraulicos para earga e descarga, de assistencia e salvamento, contra iuccndio e de telegraphia sem fio;
mae!Jinas para desinfecção e iustallaçãn para c.anhões; tudo
na fôrma dos regulamentos em vigor.
ll

Os planos dos navios a que .-;e refcro a clausula T sHão
:-ubmeltidos, previamente, á approvação do Governo, rlentro
d•, prazo de seis mezes e considerados approvados se, findo

AC'I'OS DO PODEll EXEClJ'IIYO

o fJrnzo de GO dias Lle ,:ua apresentação, o Governo, por intermcdio dos l\iinistcrios da Viação e da Marinha, não os tive;r
alterado ou recusado.
,
A companhia obriga-se a iniciar a' cnusl.rucção do )JI'Ínwiro desses vapores dentro do prazo de oito mezes, a coula1~
da. approvação dos planos, segnindn-se a con~trueçãu uns rf'.~
tanl cs, sem in f crrup~.:ão, de neci\nh t•.um n contraeto por e lia
feito com ns estaleiros, no qual :;t• Lerá em vista ubrcvi:u· t•
entrega desses novos navio,:, os quaes. uma vez construidu[,
set·ão examinados pela Tnspcctoria Federal de Navegação c,
verificada a observancia dos planos e cspeeifieacões apprnvados. scrãa incorporados á fr•Jta da companhia, dt~ uceunlo
com as di~posir;ões regulamenlat·cc vigc11f.es.
A compa.uhia deverá outrosim apresentar á me~ma in;;poetoria os documentos comprPbaf oriu:,; do custo ..te cada uuidade c uma rela~.:ãu dos seus apre,;( (IS f'. pertences.
lil

I:mquanln não forem iHrol')HJI'adns ú :;ua !'rota as novas
a companhia fica obrigada a iniciar P"sa linha den. tro (;o prazo de 30 dias, com os vapores Lle que di:-;põu at:fualmcnte. fazendo trcs viagens memae~<. sem JH'cjuizo dos ~!)!'
viços de que trata o seu contra c to <le ~lO de •novembro de 1!Jl5,
1avraào em virtude do decreto n. 11. Ti't, de 3 do mesmo mcz
.'h anuo.
unidade~,

lV
A subvenrãn para a nova linl1a será postcriormcnLc fixada
em termo additivo complementar. tendn-se mu vista a llalnreza c onus do serviço e a import:rncia ne~:cssaria para acquisição dos navios de que trata a elausula I, eorrcmlu o seu par;amento, quando se tornar Lleviclo, por conta das verbas qu•)
para esse fim forem oppnrtuuanwn\e SQlicitadus ao Congre:;so
Nacional c pm c~le concedidas.

v
A presente rnnccssão. lJI'll! cmo a dl' q1w Lrala o eonLrad<J
de 30 de novembro de Hl 15, vigorará aLt\ eiw:o annos ap!Í~ ;í.
terminação do )Jl'azu a que ;;e referi' u coutrael.o entre a e•>tn-·
roanhia c o Governo, de e•HlfPnnid:.tde co!ll o arL. 162, n. Ill,

•varagrapho 1'', da lei n. 3.154, de 6 de janeiro de 1918.
Rio tle Janeiro, 26 de oulu!Jr•J de 1\li!~. - J, Pires du lliu.

DECRETO N. 15.75G-

DE ~2ü DE OGTUBno DE

1022

~1ppl'ora

·

projectns tlus mcllull'alllcnlus a serem. c.J;cculadus 111t
Estrada de Ferro lJ 1'hcl·c;;a Christino r• os respectivos
orçamentos na impurtandu total de .fi.:90.1$601 (quarenta

c sete contos IWL'eccnlos c trcs mil scisccn(os e wn J'éÍs).

O Presidente da ll~publica dos Es(ad•ls TJnidnç; do lil'asil,
Mteudcudo ào que rcquen•u a GuiJipanhia Brasileira Uarboni-

.\CIIJS

Dfl ['()[JJ:I:

1-::\J·:Cl; ll\.11
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Jera de .\raranguú, na CIJUfornüdadc do diSIJ'I~Lil na portaria
de I:? rir janriru rle 19:?1, c;.;pcdida pelo iHi.rüsterio rla Viação e
Ollras Pu!Jlica;;, c tendo em · ústa as iní'or•na'.''\'•s JH'Pstada;;
pda Jn'T''i'foria Federa,l das E~tradac;, dt•ereb:
/u'L. 1. '' Ficam approvados. do aceônlu o:ollt os dornmeEI os que com eg(c haixam, t·uiJricad•H twl,, ·Ji t'Pd.or geral de E.\lJl'dientc ela Se;:rctaria de Estado da \'iuçfw e Obras
l'u!Jliea:3, os pruji!Ctos de tnelhol'anwnLos lllt!ncionados na relat;ão qu1: 1:om este tan1bem -Laixam, rubric:.tdo jH'l;J HWSmo dirccLor gl'ral, a serem cxeculadus pela Companhia J:rasileira.
CarLcnifera r.Jr· "\raraugu:i na Esfnula. d1! Ferro D. Thercza
Clu·i~tina, que l'llC cst:i arrendada; e !Jem assun o>' respectivos
ur~umentos. na illlporluucia total de 47 :Uil3$G01 !quarenta e
!'"li' cnntus n•n·N~e.ntos c tre,, r:lil s,·j,;ccmtos e um réis).
ArL. 2." ,\;; despczas qtw ató o rnaxunu de t00:000$000
(l'ü''' conto~ tlt! ri'•is), forl'lll n·alizadas com t11~s melhoramento~. int:l11~i 11: a t'IJJJ~/I'lll\',ão lia 1·~/açiw de Lagtllla .-- t:ujo proj••.du .'il'l':í. aiJ!Jl'O\'ado uppol'lunameale -- deverão :cer comprovadas Pltl rr·.gnlar tomada de conta;, median(•: ':xhibição .dos
docunwnl os comprobatorios do cus lo real dr• c:tda melhorumenlo, e COITl'l'ÜO por conta ·do ::werflscimo rio renda resultantn
(]a nlcva~·.ão dl' tarifas, nos tPt'rnos da porLal'ia de 17 do nonmiJl'O r! e 1!J20, do 1\linisterio da Viaçüo e UJJ:·as Publicas.,
"\rt. ;i. o 'fodos os melhoramentos de (IUe trata o presente
deerdo, inelusive a construc~:ão da eita-da r:;:tar:ão, deveriio fi-ear LtJ!lduidos alt~ 31 de março de l!l:~:l, Sl'll1 pre.:u izo do': quo
es/ i:iu ind iearJo,; no 2° gru]JO ela rl'laç;'io que ba:xon eom a portaria de 12 de janeiro de 1921, daquelle mini~terw, dos quues
a rderida eompanhia cleye avre~entar, quant-o antes, os respecti\ us pl'ojeclos.
Hio ·til' .Janeiro, 26 de outubro de 19::'::'. H'i'' da lndependoncia e 3.1° da Republica.
J~PlTAC!O

f>EHSÔA.

J. 1' ire~ do l!io.
D.ECHETO N. 15.757 -

DE

27

JJE Ol TL:lll\1 I

I) E

1\J:!:!.

!Jcsirnw a r:idarle de p,·ar;a JJal'a séde do f:ons,,f,/( 1•1 tk
na flc}Jnúlica da 1'checo-SlrJIHU{1lill.

z'

classe

O Prr-.ddeu(') da Ht•publica elos K;[ados llnidos do Brasil,
af.tc:nrlr•mlo ao disposto no art. 26 do df'l'l'f'io n. -1.5;)5, de 10
c]p agoslo do c.orrt~lf" anuo (ycr!I:J 10'- Uu"o -- Tclteco!"lovuqnia), 1\el'l'Pt.a:
;\l't.. 1.0 .A Sl'ilc do eouslllado ·rll! :.;·· 1·l:•~~~: na l:r•tJIJI>Iica da
'{'clteeo-Slovaquia serú na sua 'capital, l'ra;::a.
Art.. :!." Hevogam-se as dispusiçÕI''i ~~~~~ l'llll( l'<!rio.
lti•1 d•-, .laUt!iro, 27 de outu!Jm clt· l\1"'-!. ]111" d~t fndepcnoencia ,. :l í" da

Hcpuhfi,~8..

]~PJ'['.-\Clll PE~~~il\\ .

.'!zc uc,;'u
Leis de 1922 -
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DECRETO N. 15.758 -

27

DE

DE OUTUP.RO

DE 1922

C1·êa um Campo Experimental de distillação de alcool industrial e de engorda de animaes su.inos c bovin•J.~ no Estado
da Parahy~•a
O Presidente da Repubhca dos Estado~ nnirlcs ·dO Brasil,
de accôrdo com o disposto no art. 98, verba 1G•, r,onsignação
VII, n. 4, da lei n. 4.555, de 10 úc agost.o de 1!!22, decreta:
Artigo unico. J:<'ica creado no município de Parahyba,
Estude do mesmo nome, um Campo Experimenl~l ele distillação de alcool industrial e de engorda do sninns e bovinos,
com os resíduos da clislillação. u qual se t'egerá pelas instrucçõcs que, para tal fim, 1'on•n1 r:q)l'chdas peln ministro cb
Estado dos l\'cgocios da Agricultura. Induslria :· Commerci·J,
revogada::; as disposições em contrario.
Ri c de Janeiro, 27 de outubro de 1922, 1Ot·J da Indcpendencia o 3qo da Republica.
EPITAG!O PESSÔA.,

1...

DECRETO N. 15.759 -

DE

'27

Pire.~

do Rio.

DE OUTUBRO DE

Rccti(ica os decretos ns. 4.:122 c H.97ii, tlc

(j

1922

de setcmbl'o

lle ·192 I

O Presidente da Rrpuhlica dos Estados Unidos do BragiJ,
em virtude da communieação eonsl ante da mensag·ern fla
l\Iesa do Henado, de 9 do corrcnh•, encaminhada ao MinLterio da Guerra com o officio do 1• secretario do referido
Senado, sob n. 362, daqnr.lla data. faz saber que o nome
do 1• tenente elo Exereit o de 2" linha a qtw se referem os eleeretos ns. 4.322 e 14.975, de 5 ele setembro de 1921, 1\ GniJlwrme Tavcira ciP 1\Je!-iqnita, I' nãu <luilhm·me Pel'l'il'a de
1\le::;quita, como mencionam us me;,;mos decretos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro cll) HJ22, 101" da Indcpeudencia e 3q" da Hepublica.
EPITAGIO

PESSÔA.

João Pundíú Culogcras.
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DECRETO N. 15.760- DE 28

DE OUTUBRO pE

1922

Suspende por um dia, no Distrícto Federal, o estado de sltio
proro11ado pelo decreto legislativo n ..J.55:J, de 29 de ,ittllvo
de 192~.
O Presidrnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo a que d('vcm realizar-se no dia 29 de outubro corrrnle, em ['ldo o Districtu Federal, as eleições para intendentes
nmni1)ipacs, rc~~ulve suspender durante esse dia o estado do
;;ifiu prongado velo decreto legislativo ll. -í.553, do 29 de julho de 19:22.
Hio de Janeiro, 28 de outubro de 19::'2, 101• da Indepcndcnria e 3-í" da HcrmlJlica.
EPI'l'ACJO PESRÔA.

· ,'Jquim Ferreira Chaves.

DECRETO N •. 15.761 -

DE 30 DE OUTUBRO DE 1922

,1bre, ao Ministe?·io da Justiça e Negocias Interiores, por conta
do cxercicio de 1922, os Cil'editos supplementares, na importancia tutal de 82:000$, ás verbas 6• e s• do art. 2• do
decreto n. 4.555, de ·10 de agosto deste anno, para pagamento de despesas com a pro1•ogação da actual sessão
lcqislativa do Congresso Nacional, até 3 de outubro corrente
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
fendo em vista o disposto no n. 1 do art. 123 do decreto
11. L 5fl5, de 10 de agosto drste anuo, o ouvido o Tribunal do
Contas, nos termos d0 n. III do § 2" ·do art. 30 elo re>gulameuf o avrn·oyarlo pelo clerercto n. 13.868, de 12 de novembro
de 1919, rcsolye abrir ao l\finislorio da Justiç.a c Negocias
In"terioTes, por conta do exercício do 1922, crcditos su1Jplemc'ntares, na impartancia total de 82 :000$, ús verbas 6" c 8",
do ar f. 2•, do decreto n. 4. 555, dP 1 O de agosto deste armo,
s~>nilo 3G :000$ á consigna~·ão « Imprcssii.o e publicação dos
(!ohal<"s, t'lli cinco mczes » - da verba 6", c 16 :000~, á consignarão - «Impressão c publicação dos dl'lmf Ps » - da verba
H", para occorrc'l' ás despesas com a impr'essão c pu!1.Ji<eação
Llos debates, üurantc a prorogação da actual sessão lc·~·islali\a
do Congresso Nacional, até 3 de outubro corrente.
~
Rio de Janeiro, 30 ele outubro de 1922. 101" da Iadependcncia o 34" da Hc>publica.
I

EPITACIO PERSÔ.\

.lolll]nitn

PC1'1'CÚ'a Chaves ..
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DECRETO N. ib. 762 -

])~;

:w

!JE OlJTUDR!) DE

1922

Ab1·e, ao lltinisterio da Marinha, u Cl'cdito âe 6.000:000$, pnra
a acquisição du um. navio-escola e de uma embarcação
pal'a o serviço hydrom·aphico

O Presidente da Republica Llu~ E~Lado~ Unidos do Hra~il,
usando da autorização que lhe confere u art. 31 ,11. 2, do
decreto n. 4. 555, de 1(} de agosto do corrcntf:: anuo, rc~olvü
abrir, ao Ministcrio da Marinha, o m·cdifo de 6. 000 :000$, pa•·a
a acquisição de um navio-escola e de uma embarcação destinada ao serviço hydrographico.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1922, 101" da Independencia e 34" da Republica..
EPI'l'ACIO

PESSÔA .

.1. P. do V r.iqu. Jlfirandrt.

DEC:TIETO N.

15.)6;~

DE 3U OC OUTLJBHn DE 192~

Approva a planta de um terreno :>iluailo á 1'1W de Sãu Christoviio, nesta Capital, destinado ás installar;1íes da Estmda
de Ferro Rio do Ow·n, e lkclal'a n m·!lellcia JIW'a n sua
de SO)J1'U)J1'Í(lelÍO

O Presidente da Republica dos Estado.-; Unidos do Brasil,
attendendo ao que expoz a Inspcctoria de •Portus, Rios c Canaes e considerando que para a boa marcha dos trabalhos de
ampliação do porto do Rio de Janeiro, na Ponta do Cajú,
cujo plano foi approvado pelo decreto n. 15.686, de 15 de
setembro de 1922, devem ser entregues áquclla inspeetoria os terrenos onde estão localizadrl'< as installacões da Estrada de Ferro Hio do Ouro, decreta:
Art. 1." Fica approvada a 1planta que com este batxa, rubricada pelo director geral do expediente da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Publicas, de nm terrena com a
arca de 13.215 metros quadrados, situado á rua de São
Chrisl.ovão ns. 181, 183 c 185. para onrl0 devem ser f t·ansferidas as insla!laçõcs que a Estrada "'~ J<l'rn• llio Llo Ouro
pos~ue aclnaltnente •na Ponta do Cajú.
Arl. 2." Para a desapropriação, 1por ulil idade publica, do
terreno de t]Ue trata o arL 1", de conformidade cu111 '' disposto no n. II do § 2" do art. :J·au r!:• Cudigo Civil c at'f.. 8"
do Regulamento que baixou com o ucerel.n n. ·Í. 956, de !I de
seten~ bro de 1903, fica declarada a urgcnc i a. pa.ra ns fi n~ e
na fórma do art. H do mesmo RHgulaulCnl.o.
Rio de .Taneiro, 30 do outubrn de 1\11:!:'. 101" da lndepeudencia e 3·i" da lleptJbliea.
EPITAOIO PESBÔA •

.T. Pires do Rio.

!DECRETO N. 15.764 -

DE

30

DE

ou'rmm.o

DE

1922

Apprcma o pro.iectn e orçamento, na importancia de 3(1:166$952,
(trinta contos cento e sessenta e seis mil novecentos e
cincoenta e dous réis), para as reparações de que carecem
dous carros em que é feito o pagamento mensal nas linhas
da Rêde Paraná-Santa Catharina
O Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qne requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informações prestadai'! pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.• Ficam approvados o projecto e orçamento, na im·
portancia de 30:166$952 (trinta conto~ cento e sessenta e sci3
mil novecentos e cincoenta e dous réis), os quaes com este baixam. rubricados pelo dirertor geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, para as reparaçõe3
dr. que carecem dons carros em que é feit.o o pagamento
mensal na~ linhas da R11 de Paraná-Santa Catharina.
Art.. 2.• DR accôrdo com a clausula 78, lettra c, do contracto d11 2ft dr. janeirodP 1916. será levada á conta do capital da
requerente, depois de apurada em tomada d11 contas e concluidàs as respectivas obras, a despeza com ellas effectuada,
até ao maximo do orç.amento ora approvado .
.Art. 3.• Para a conclusão das mesmas obras fica marcado
o prazo de 3 (f.res) mezM, contados da data em que a companhia ti ver conhecimento do presente decreto.
Rio de Janeiro, 3.(); de outubro de 1922, 101• da Indepenceneia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECHETO N. 15.765- DE 30

DE OUTUBRO DE

1922

Au.to1·iza a construcção de uma variante no: Es!.,.ada, a:e Ferro
Centro Oeste da Bahia e approva os respectivo~ estt'rlns ~
orçamentos, 1WS imp.ortancias de J ,6.fi8 :916$988 e francos
325.494,93,

O PrPsH!Pnte aa Republlca dos Estados Unidos do Brasil,
t1111do em vista que o decreto n. 13.931, de 19 de dezembro de
1919, que aprn·0vou os estudos apresentados para as obras de
melhoramentos da Estrada de Ferro Centro Oeste da Bahia,
desde o seu ponto inicial, em Agua Comprida. até ao terminal,
em Bnranhem. estipulou, na alinea /1• do artigo unico, a obrigação, para a Companhia Ferro-Viaria E'ste Brasileiro, arrendataria da dita estrada. dr "estudar
.ubmetter á apprCJvaçao
do Governo uma variante entre Agua Comprida e Passagem,
de nccCicdn r~orn as indicações que rer.ebessf' da fiscalizaç.ãn" a
que está subordinada; mas,
Comsiderando que, por motivos de ordem techntca, rot
aquella variante, com a3sentimento da citada fiscalização, estu<:lada, não a partir de Agua Comprida, como se declarou na
ai in ea 4•, r:1as do engenho Cotegipe (kilornetro 25,750 da Es-
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trada de Ferro Bahia a Alagoinhas), ponto f:'sse situado cntr•)
H. Salvador e Agua Comlprida c flislan!P drsta menos de trcs
Idlumetros;
"Uonsiderando que, com .fJ rsltH1o clcc;sa vartanre, Rc icvo
mn vista examinar a possibilidarlc de snh~fituir-sP o trecho
constituído pP!os noyc primeiro~ ldlonwtro~. rm trafcgn, na
refrrida linha df' Agua r.om,prirta a Ruranhem (antiga Estrada
de l•'erro CPH!ro Or>sfr da Bahia\. J1"1' outro dP lwns rondiçncs
technieas " elljo !Pifo a.ssrnf assr Pm 1Prrrno mais C(lnsistt·ntc
n de maior PstabilirladP d•• qnP o dP Pnrn~lfl I' massnp/1 Pm f!ll~
c.;tá construido o 1rf'rlH1 rorrr.~potHlrtdn da Jinlm ar·tual;
Consirlf't'and•l qnP, pelo f r·ar·ado tia varianf,. r>slnda•la a
partir do engenho Cotr•gipr•, rom :nilrn·ização da fisralização, ~l'
nJrifica qtw o tt·echo dt• linha a rlla r~orresprmdrntP ser:'l, f'm
sua, póde-se clizpr toLa! idade. eon~l rn ido em tnrrrno plano e
mn at.rno, o qne a vorú quasi inteiranwnte a ~alvo das intert·npções de trafPgo c perigos rlr•l'OrTPntes dos drsmoronamcntos
c escorregamentos das I PtTas eonst anl !'lllPnt r lmvirlo~ no Il'l'r h o
artua!, em 1ra1e~o. constituido .JlPios f'ilaclos Jt'l\'f' vrimriro~
kilomet t·us:
ncsolYP, de acr(1rrlo l'Om o q11 r Jlw propn7. a Tnsrrrrort)l.
Frdt>ral das E;;tt·adas:
Art.. 1." Fica autorizada a ronstmrrão, entre rn~cnllo} Cofcgtpr (kilometro 25.750 da Estrada tf,• Fr•rro Bahia a AlagOJnltas), f' Passagem, no kilomPfro !l,6·JO-j-:'7 rla Estrarla ''"
Ff'rro Centro 0Psk da Baltia. dr• ll!lla Yariantf', ele rqnformidadc com os projPctos apr'Psent a dos jJCla Companl1 ia ]<',•noViação E'ste Brasileiro, os quaf's são approvarlos P com este
}Jaixam, rubricar! os rwlo dirr·ct ne .~:era! de ExpcrlirntP da Pr•crelaria de Estaclq ria Yiaçflo c OIJras PulJlicas, assim romo os
orçamento;; ·que os acmnpanham. nrr~ impol'tancias. cnm as
correcçrõe~ f1~if as pP!a I!L'Jl!'ef oria Fcdrral da~ Estradas, dtl
1.G88:91!i$988 e frs. 3:25 ..1~1,4,\l:l. inrlmivc a~ imporlanf'ias dn
233:952$088 e frs. 123.054,!1:3. dP uma c~fadh. rlesYins e outras pcqnPnas obras no PntrnncanH•nto cnm a· r•:strada dP Ferro
Bahia a Alagoinhas.
Paragraplto unirn. As dPsppzn~ r>xig·idas prla r·nnsft'urr.ão.
depois de devidamentP avaliadas wla l'i-;r:Jlizar,ão lt•cal. dP\'1'rão ser paga~ rlr accôrdn r·orn o I'Stipulrulo na alinPa a da l'l~til
sula 50 do ermtracto antnrizad" pr!<J dr·rreto 11. H.OG8, df' 1\)
•Jc fcverriro rlr 1920.
Art. 2." E' facultado á TnspPeloria Ft•drral rias Estradas
ordenar, por occasião da lo(\arão, ~s modificações que rw~·sam
t·cduzir o custo da cqns1rncPão r v' rfpsnrzaR r!P rons~'rYar,iío ria
nnya linha, sem prrjnizn sen.~i\·r•l tla~ ronrlir:<Jp-, (Pcltnicas do
trarado.
Art. 3.0 Para a conclusão rlr' todas as ohras, não s(l da variante como as dr r:ocon.~trucrãn do trerlw q11P ú mPsma sf'
segnr, de Passag0rn a Ruranlrem. fira marcarh o prazo rln <!llafor.w nwzes, contado da data rlrstf' r!Prrrlo.
Rio r! e .Janeiro, 30 rle nulu!Jrll rlr• Hl22, 1 OI" da Inrlrpf'nlicncia c 3 í" ela Rrpubl ira.
RPTT.\folO PESSr'JA .
.!. 1' i1·cs rln Rir;,
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DECRETO ::-.1. 15. 7GG-

DE

:10

DI'

nrntrnno

DF.

102?

o T('(J!Ilamrntn 1'f?iatil•o ao f'Sfalwlcl'imruln i/r uma
zoua frm/t'/1. 1111 ilha !lu Gm•rí'llrtdr!1', 1111 pnrfo ti" Rio rlt•
Janriro.

A.]l}JJ'01HJ.

O J>rp_:.:idPnfP da Hl'publica dos E~lad"s Unid,,; do Bra:-;il,
uso da l'aculdariP fllW llw r·r•nfprn o art. ',H, 11. L, da Conslilui(:río. r• 11a l'ürma da autoriza\,'iio eonlir!a no art. Dli. numr•J'IJ XVI, da !f'i n. -1.:21:2. dn 5 dl' janPiro rlP 1\l~l. nvigorado prlo m·L 152, da lei n. L5G5. dP 10 d•• ag-oslo do correntr anuo. resolvi' aprovar o regulanwnl o qtw a PSI P acompanha. assignado pelo ministrn ;]r Estado dos Nf'~<H'.i<í;; da
Faz.r•nda c rPlafivo ao nstabrJpr·inwnto dP uma zona f1·anca úa
illla do C:o\'f'rnarlor, no porto do Hio dr• .Tmwirn.
Hio rln Janniro. 30 clP 011 tu hro dr> I fl:2'!. lll l '' da Inrl~]Wn
rlnPri:t " 3 í• da \ll'puhlira.
110

EPIT.\CIO

l 1 ESSÔ.\,

Homero Bnptisfa.

Regulamento da :>lona franca a que se refere o decreto numero
15.766, de 30 de outubro de 1922
Ar!. J." ,\. zona franca. Pstalwlecirla na iJ.ha do Govcrnnri<W. no por!.n do Bio UP Janriro. nPiHia na frír·ma da auloJ•izaçiio da li' i 11. -L :?·1:?. r]p ;, dP janr'Íl'<l dP I !1:21. ar!. !lG, XVJ.
~o~a em rf'lar;:io ao fiseo. r!P r·xlra-trrriturialidade r• destina~·· a rr•t'Pllr'J' uwrcadnrias nstr·angriras. naeionaes on nacionalizada~. qtlrl' ''~' rlnstinem a siniplrs arma7.L'llalilronlo. qunr :'1
importação para con~umo do paiz, flllf'!' a rc-cmLarque.
f ran,;ilo. rr-Pxporfação ou rxporlação.
Art.. 2." As mercadorias nacionaes ou nst rangrdrãs qne
f'nlrarrm na zona franra. P rn1quanto ·ahi pennaneerrrm, firam isentas de quansqurJ' impostoR Jcclerars, ngtaduars on
muniripaes P apenas sujeitas ú~ taxas rsfalwJpcidas put· serúr:os qur> alli llic forem prrstados.
Art.. :1." As mcrrariorias nacionars 1111 nar,ionalizadas. (Jltf'.
cntrarPm na zona franca prrrlnm" para os f'ffritos fiscans. a
sna narionalirladP. n. a~sim . r>nlt'(' rllas e as Pslran!'Pirns ncnlrtJ ma disli Jll'~;ã" se fará, para aque!IC"s effrit.os.
Art. !; . • Quars(Jner nwrcarlnl'ias. Pslrangniras. nacionaes
ou naeinnalizadas. quf', da 7.ona franca. :;;n drstinnrPm ao ron~unto no paií:. pa:;rar·ãn na Alfa.ndrg-a rln port.o do rl<'stino, os
impostos adttarwir<ts, como si frhS<'Ill rlir'Pt,famrnte imporiadas dn P':!ran QpÍro.
Arf. S." 8Prão rrdmit!idas na ?r,na franca lo<la9 a~ nwrcarl<lriaf> r";frnng:1•iras qtH' aclualmPnln p11dl'111 ":Pr ··r·rl'hidas
nw :il'lll;l i-'' IH d:l.; Alfanclr gas e as narionars que sn dc:;l inrm
ou a ser ai i operadas ou á c:xportação.
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Art. 6.• São prohibidos de entrada no recinto da zona
fr~nca, salvo concessões esprciars, com as devidas prescripçoes:
1•, os explosivo;; ou inflammaveis:
2•. os artigos dP uso pessoal, como vrstuario, .ioias,
guardas-chuva e outros;
3•. as armas de guerra;
4•, arf.igos àc jogos prohibido~;
G•. quaesqner merear!orias que, por seu m:'io es(ado de conservação, rrpresentr>m risco para a perfeita
conservação de outras on para sezurança dos edifício'>;
6•. quaesqunr mercarlflrias Que exhalem m:'io cheiro
ou outras cujo deposito for .i ulgaclo inconveniente.
'Art. 7. • A ·entrada das mrrcarlnrias. a qur se refere o
artig-o anterior, srr:'i consirternda crmlrrrbanrlo. c punido o depositante com as penas rlrssc crime.
Art. R.• São permitfi.das na zomt franca quaesquer operacões inrlustriaes com as mPrcadorias nella depositndas.
desde que taes onrraçiíf'~ não srjam prohibirlas por disposic.ão
de lei. O ministro da Fazenda prohibirá. designadamente. as
que possam dar Jogar a qualquPr risrn p:ua os intrrPSSPS dn
fiseo ou outro de ordem. ser.;urant:a nu saurlr publicas.
Art. 9. o As mereadorias poderfw permanecer na z.ona.
franca por trmpo indeterminado. a menos que, por seu m:'io
estado de conservação, devam srr retirarias, a juizo do superintendente.
Paragrapho uniro. Ncsfa ;hypotllesr rlar-sr-:'i aviso ao interessado. pnra que faça retirar a mPrradoria, dentro do prazo
quo lhe fôr assignado, e. si transrorrir!o csfP, não tiver sido
attendido o aviso, proel'riPr-so-á á vPncla rm l1asta publiea ou
á inutilização, rom as formalidarJps prr~vif11as na Consolidação
das Leis das Alfandegn'l. para n:J ons srmelhant es.
Art. 10. A wna franra r rnnsirlrr:ula. para os pffpif.os
fiseaPs. fóra da zona alfandr>z·nria: nelln vigornrfío. r>ntrctanto.
torlas as !ris. regnlamr>ntos r tratado::; sohre proprirdnde industrial. marcas do fahrieas. pai entes cln inwnçfío e tod::~s as
demais disposições de !ris, decJ·Ptos r rc:n1lnmrntos do paiz,
itfé onrle- não contrariem o que nrstP rr•.gnlanlf'nto ficrt rspecialmrnte nstahclecidn .
.1\rt. 11. A uma franca S~'r:í rnr1s! ilnirla pnr um rr~r·into
fechado, circumrlarlo por uma faixa dn :!O mnl.ros rle largura
minima, gradeada do amhas as margf'ns f' infriramentr rlPsemharar;acla de qualqnPr comfrucr;fío ou fprrPno pat'fieui:n·,
fiP morlo a prrmittir porfoifa fis11alização.
,\rt.. 12. Haverá nr,~sc rPcinl o, ]1m'a cl(•pnsito ciP llli'rcarlnl'ias, armazons pr>rLnnemJln.~ :to fioYPrno nu a par f icularf's, por coneessão fempornria.
~ 1. • Os rlflposif.os pflrtr,ncPniPR ao Governo
P~farfío a
cargo clirPefo rlo superint.rnrlenfP, qtw obsPrYaní as rpsr,ectivas tahellas ele taxas de scevir:o. npprnv:ulns pelo mini-;f!'o
fla Fazenda o tomar:í a seu cargo o r·.nsf r• i o n ronservar:fío tbs
rPspnctiyas insfallações.
§ 2." Os deposit.os ou insfallflr:iíPs parlir~ularos scri'ío
dados em eoneessão pelo Minis! erio ria Fazcnr!a. meclil'\PtP
prf>via audiencia do supPrinlonr!Pnfe. que formulará as rlausulas de ordem tcchnica c fis11al a qllf' se rlnvom cllas suhorrlinar. Esses cleposil os on im:fallaçõrs, como as conccssõl)s,
ficam sulwrclinados á Supcrintcndcncin, quanto á fiscali1a-
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ção de seu funccionamento, de accôrdo com o presente regulamento e com o regimento interno.
Art. 13. Além dos armazens de depositas e installaçõns
especiaos de beneficiamento, o ministro ela Fazenda fa1·á
concessão para depositas ele carvão, oleo comlmstivPl, eqJaleiros de construcção naval e outros, quo i ntercssl~m ao ftPJccionamento e desenvolvimento da zona franca. tkntro dt~
seu objectivo e fins.
Art. 14. A guarda e o movimento das mercadorias nos
depositas da zona franca não cst ão sujeilos, a formalidact"s
alfandegarias.
Art. 15. Em instrucções especiaes, será dnfinida a n~
sponsabilidade dos concessionarios de deposit.os, quer perante
a administração, quer perante os donos ou consignatarios da<;
mercadorias.
ArL 16. Todas as duYicla'l que l:le susr-ilarPm Pntrr, o.s
depositantes e concessionar·ioR dos deposit.os snrão rnsolYidas
pelo superintendente, com rPcur·:;;n Yolunlario par·a o rninisl.>'"
da Fazenda.
Art. 17. A zona franca será adminisl rarla por urn supf·rinlendenfc, immediatamente sulwrdinado ao ministro ria ft'a:wnda e incumbirlo da direcçãn P exücuçãn f]l\ todas as fmlcções fiscaes, administrativas e polir iam;. d•·nt r•• do I'Pt~inlo
livre.
ENTIL\D.\ F. SAHIDA DF. 1\lEilf:,\llOIII \C:

Art. 18. Os navios de longo curso qUt! eunduzirPm m,•rcadorias para a zona franca, quel' entrmn dirt>elamPnle para
aquella zona, quer descarreguem, em primeiro logat', no C:l··~
do Porto do Rio de .Janeiro. uwreadorias de imp"r·tnr:ilo. ficarão, desde o momento da visita da AlfartdPga. sJJjPifiJs :í
permanente Yigilancia fiseal.
Art. 19. As mercadorias estrangeiras destinadas á z~;:-ra
franca constarão de manifesto dislinct.o dn que arrola o<; volumes de introducção immediata no paiz.
Paragrapho unicQ_. Esses manifestos türüo todos os caractorisficos o solemnidades do relativo ú rarga de ÍlllJ!Otl ação, e as divergencias e faltas qne for·pm YPT'ifienda:;. ,...,tjotl.aR
ás nwsmas penalidades t•st.alwlPt~idas 11~1 Ctlllcwliti:u·:in das
• Leis das Alfandegas.
Art. 20. Nos casos de contrabawio ou Umlal i1a "" l'·'Hlf.rahando na zona franca c nos quaPS fique apnrada. i"ll' pmcesso reg'!llar, a participação do pnssoal do 11:1\'iO tJllt' '' t'r•nduziu, podr,rá o superintendent.e., além das demais JWnas fi~
caos, ÍJJ!por ao commandant e do navio a p!ma dt~ prollibiç:io
dP. por deLPrminado prazo, cornm:mdar qllaiqur•r t'lllhtJr~af~:ío
!IIle demande a zona franca.
Art. 21. F'••il.a e conferida a descarga, no cúcs, para df'Sembarar;n fiscal do navio. que cm:duzin a::; mercadorias para
a zona franca, seri'ío aquf~llas Pnfrrg·tws a Sf'IJ,-; t~Ol!Ri!matari0s.
sem oufras fonnalirladeR, alt1m da m·o,·a "" pr·upi'il'd:JdP (' .Jt,
1,agamenf o das f axas de servi~o do cá e~.
Art. 22. As mercadoria::; narionam; ou nacionalizadas ter :lo
ingrPsso 11a zona franca UH:'dianle guias, que serão ronferidaq
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nos postos aduaneiros do cárs ou de terra, conformr sr deJ· a
entrada por via marítima ou terrestre.
Art. 23. O;:; depositantes são rrsponsaveis pf::los damnos
e prejuízos decorrentes de falsas, erroneas ou incompletas deelarac;ões .so!Jrll as mercadorias q!Ie lhes pertence~e~.
Art. :?L Nos casos de snspCita sobre a cxact1dao das declarações, quer sobre. qnantidad~, ~ur1· sobre .qualificação, _o
drpo:;itanth será convidado a ass1sttr a respectiva conferenCia
c responsabilizado po1· fliHllqllt'l' I'I'UI!tli• ll!l n·r·pgJdUrlctadl' qll 1'
f:<C de~cobrir.

ParagraP'hO unico. Si o drposilantc não attender o convite a que se refe'l:e e.'lte artigo, será feila a conferencia á sua
revelia o do que occorrer lavrado 1ermo circumstanciado.
Art. 25. No caso de fraude, fica o depositante, pessoalmente ou por sua firma sujeito a pena pecuniaria, e prohibido, r,or determinado prazo, dG entrar na Zona Franca e de
trr nhi mrrcadorias •drJJOSit arlas t'll1 srn nome indivirlnal ou
no de sua firma.
Art. 26. Na faixa que cirmumda a zona franca ser·ão installados trrs postos de conferrncia aduaneira e de entradas
e sahiclas de mrrcacloias: 0 posto maritimo, o ferro-·viario e o
terrestrr..
§ f.o O poslo marítimo, pa1·a a!' mrrra<lorias que trnham
de rntrar ou sahir por via marítima, seeá eonstituido pelo cáes,
com os sru;; armazens c installações. nofl qnaes serão obflrrvadas as me;;;mas disposições ele srrvi~o c funccio11amento do9
exister.tes nos demais portos nacionars organizados.
§ 2. • O posto ferro-viario, para as mercadorias que te~
nham de entrar ou sahir por via fr.rrca, será constituído por
uma e~tação central de todas as estJ·adas rJc friTO. que tenham
ligação com a zona franca e no qual cada uma •uessas estrad'ls
terá a sna installação de linhas r ar·mazem, adequados á conferencia adna1wira das mrrcadorias f ran~porl a das 1·m Sl'll!' vagõrfl, mediante regnlanwntação ri"pPrial. que ft'•1' rxprdida pelo
superinlendpnf 1', com apprnYa(~ilo do mini,~! ro da Fawnda.
§ 3. 0 O posto terrestre, para as merca·rlorias qur tenham
de entrar ou sahir por Yia urbana. não comprehendidas nos
paragraphos anteriores, será constitnido por um ou mais postos alf.andegarios nos quae.!i serão conferida~! r, nelles proprios desembaracadas, as mrrcadorias que por ahi transitarem.
·
·
Art. 27. O serviç.o de transportr ferroviario dentro da
zona franea será subordinado ú r-mpcrintPndrncia. qne trrá á
Rua conta e cargo o transporte ·dos Yagões entre as inst.allaçõrs do eúes c as do porto feno-viario. nas quae~ aquella superint.endencia fará ·Cnt.rega ou recebimento dos me~mos vagõrs
para os srrviços fliH' cabe a cada uma drllas rffrrtnar, rlrntro
das rrspectivas installações ..
~ i. o Para o desempenho clesse serviço, a snprrintendencia r~tr•helecerá taxas rle transito de yag-õeR r rir mrrcarloria'l,
que bastrm para o seu custeio e ronserva('ãO ..
~ 2. o Esse transporte po·'lerá srr feito com vagões de
qw\lqm•l." dag estradas rlr ferro on do porto. medi:mte accôrdo
o?t•m a Ruperintendencia solm~ pag-amento pela utilizacão do
material e garantias de sua guarda e conserva~.ão .,
·
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DA POLICIA

Art. 28. A poliei:t.

int~rna

da zona franca compete á sU-

pcrintendcncia por pessoal ás suas ordens c a policia externa
ao inspPctor da AlfandPga, nas mesmas condiçõe~, sendo amhos con-•muns na faixa q1w eircumda a zona J'ranra para o-;
Pffpif.os rln fiRralização arluanPirn.
§I. o A yig-ilancia será ronstanl.e e ~em inlPt'rnpçfi.o: pelo
lado du mat·. por gunrrlas, nos navios acoslados ,. J>Of' lnneha~
!' ouf_rn.~ PmharraçõPs Pm rruzriro prl'manrnfr f' JWr frna, Pm
po~fns snffici•·nlt•mrni.P proximos. para qllt• a 'i!.!_ilancia rnlira
toda a linha dr contorno.
Art. ~0. Duranto a noite, a linha dP conlorno Sf't'lÍ illnminada assim como as ruas dn rocinto da zona franca r a vigilancia far-sr-<í, quer por mar, quer por tel'ra, interna c externamente.
ArL 30. R' tcrminant.rmrnl f' prohihida a morMlia no rrcinfJw ria zona franca.
Arl. :11. nnrant.P as ·horas dn fnncrionanwnln da :r.nna
fnmca as quap-; fll'rão fixada,;; wla SupPrinlPndrnria. só ali
tPriío ingresso o pessoal do sen·iç:n. o pl's~oal dos •armazPns,
o;; depo::;ifanfPs nu sru.s reprPsPntantr::; e as pc~Roas que forem
f ra tm· dr assumpto,; commerciaf'.-;.
Ar i. 32. DnraniP a nnitr. s6 JWl'tnanPr'Priío na zona franca
ns guardas on yigias adumwiros ,.. dos armnzPns.
1\rt. 33 . .'\ Ruperinlt•ndencia, rlP acctlrdo com o inspcctor
da AI fandPga. prnyidPnciará para que sr'J fiqurm abPrtas as
portas ou poefõcs PSlrielamPIÍic llf'I'-<'SflaritH :í ~ahida ou f'llt r a da das mt•rearlorias .
.'\rt. 3L c\s pessoa.s que sahirrm da zona franca não pntlCJ·ão trazrr eomsign volunws ou Pmbrulhns. salvo -pPrmissão
pscripta da Superintrndrncia. em que sr~ dt>dar1' a f]Uanlidade
c a qualidade dos ob.ierlns ou .. na falta de~sa dPdaração, ITI<'flianfp documento f[lW prnYr o paga:mr•nto dos dir,.itns a que
estiYPrem sujcit.os.
c\rl.. 3rí. Os vnlunw~ nu f'lllhrulltos. Pmhnra nns ronrliçõrs acima. ma;; rujo, coJtdud<lt'P.s prnt·uraJ't'oJll occnltal-o.s na
p~t,~all·em p<'ln posto alfandPgario, sPrãn apprPllPndirlns como
conlra!Htnrln, P Rf'IIS rondul'!orrs sujritm; :ís rwnn::; daqnrlle
crinw. pnfiPnrlo ainda o superintPndPnfP_ r-m caso r:lr reinriflpncia, prohihir-lhes ingresso na z.ona franca por prazo detnrminndo.
;\rt. 3•G. A SuperitÜ<'nrlencia poclrr:í vedar a Pntrada na
zona franca a quem ,julgar suspeito ao fisco, e assim Hw é
facultado notificar a qualquer cnncf';;f;ionario, ([111' emprrgarlos clellPs não mai~ permanet::am no rrcintll da zona franca.
nem nelle ingressem.
Art. :n.- O;; armazpn;; df' rleposil.n nu flp Jwnefieiamrntn
P drmai,; inslallnçõ<'s sprfio f<'rharlos.
findo n f'XJWdienfP, c
-durante a noifp extPrnamrnlf' illnminados: ncllrs ninguPm
rwrmanerl'rú rlurantP a no i fe.
PESflíJIL

'Ar f. 3R. A Ruperintrmrlenri a se comporá dr um suwrintcndrntr•_ rom um ajurhmfP fechnicn P um a.iwlante fiscal r o
-p<'ssoal suhallPrno que constar da labclla appnoYada pr!Cl ministro da Faz-rnda.
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Art. 39. O superintendente será de livre escolha do Governo, nomeado em commissão. por rlecreto. escolhido e, de
preferencia. entre os funccionarios rla IF.azenda.
Art. 40. Os ajudantes tf'chnieo e fiscal serão de nomeacão do ministro da Fazenda, rm eommissão, e mediante proposta do superintendente.
Art. 41. O pessoal subalterno sf'rá rle nornf'ação do superintendente e gosará das vantagPns, regalias c prerogalivas
dos funccionarios publicas e civis da União.
Art. 42. O pf'ssoal srrá o inrlicarln em tabrlla que ft1r
opportnnamente organizad:l.
ll!SPOS!ÇÕES OER\ F:4

Art. 43. A Superintendeneia puderá permittir o estabelecimento de restaurantes, sob esperiaes cautelas e de modo
que os generos nrlles consumido,; .iá trnham salisfeit0 os direitos aduanpiJ·os fl impostos ouf.r·os.
Art. 44. Serão pt>rmi tt.irlos na wna frauca os arHtaZl'll"
para warrantagem das mercadorias.
Art. 45. E' voluntario e Jivrr o srguro da~ mrrt'adorias
contra riscos de incendio, inunrlncfin e oiüros.
Art. 46. As mercadoria:.; PIII deposito respomlem sempre
pelas dr,spezas com rllas feita.~ na zona fr.anea r. em caso de
abandono. por quem figurar como proprietario. ou falta de
pagamento proceder-se-á {t venrla em hasta pub!ir·a. consignado o excesso do produclo da yenrln, si houver, em deposito,
a quem dn rlirrito.
Art. 47. Os depositant.rs. quandn ilf'Yedorr!'l. respondnm,
não só com as mercadorias ligada~ ft divicla. 10:1s com qnal(lUer outra dfl sua propriedade our rstiYPr nos depositas,
além de rr>sponsahilidade pessoal illimifaila.
Art. 4H. Merlianfn prPvia licença rio Ruperintnndrr.te
poderão ser rPliradas amostras rif' mPrcarJoria,; em clepos;to,
comtanto que, por sua quanf idadn n Pstado, niío pnssam dias.
por fórma algnma. ser oh.iel'·' o de cnn11nr>rr· io nn paiz.

Art. 49. Só será permiftidn o deposito de meread.,rias,
com as regalias da zona franca, quando Pst i verem installactns
os postos alfandegarios n11cessarios ao seu funceionamrnto P
mediante aviso publico expedido pplo GoYerno enm dr:ns
mezes de antecedencia para os devidos fins.
Ar!, 50. Os terrenos, installaçõrs e hr>mfeitorias acflwlmente exist11ntes dentro da área da zona franca serão desapropriados á proporção das necessirlarles, podendo essas de!>apropriações ser feitas por accôrdo com os actuaes proprietarios, de modo que estes ahi permane<;.am no caracter de
coneessionarios pela fórma esfnheleeida no presente re~nlamento.
.Art. 51. Fica autorizada a aherlura dos creditns necP8sa~IOs a o~correr ás desppzas com os vencimentos do PPSf'f!al
e mstallaçao da zona franca. rlenfm dn autorização contida
no ar f. Hí2, rla lei n. 4. fi f> fi, ele 10 rln agosto do corrente
anno, e emquanto não lHmvtw rlolação orcanwnlaria proprla.
Art. 52. O supermtendenl P organizará o regimento in-
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terno da zona franca e os espnc iaPs de SPI'I iço~. JJe!ll como a~
tabellas de pessoal, tudo ~:ndei I' 1 a exame <' approv~u;.ãu do
ministro <.la Fazenda.
Art. 53. O superintendente c os seus tlous ajudantes
serão nomeados desdP logo para f o má rem a seu cargo as pr·ovidencias a que se referem as presentes disposições lransif orias, que são destinadas ;í installação elas ?:unas francas.
AI'!.. 51. Revogam-se as disposições em eonLrarJO.
Ttio de .Janeiro. ~30 de outubro de HJ2~?. ~ llmnc1'o Duptista.
.·

DECRETO N.

15.767~NÃU

FHI

PTJBLIC:\IJI)

Jkclal'lf. aúcrtu u cl'edil.o de 3 :66-f.~iH 6, Jlt!l'tt 1Jf11JI.ti-I/I.t?nto, até
:u de de:.•~IIIÚ!'u de 19zl, rle tlous assisteHII's da Jnspectoria
de Pis,·n/íznçtío riu H.r:cn·ir.:io da Merfi,~iua. l'hlll'll!llda, Arte
lil'll.le•·iu 1' ()h,ll'fl'iCill,
r:

O 1'1'"'-'irJ,.,,I,~ da ltPutthli•·u d"~ EslarJ,,s I 'nitlos do Brasil.
pa1·a d::1· I'IIJJI{Itillll'lliu :i.di.-;posi•.:ãtl ruutidCJ. nu n. JG Lio art. :1"
dn dt)eJ<'I•' JJ . .í .5rífJ, cl•) lO c],) agosl.o de 1!!22, resolv~ declarar
aJ,Prl•' ao MinisLerin da .Jnsliç.a ,. N•·gn1~ios Interiores, o crerl i lo <1•: :; : !ifi.l >;:;1 ti. para lll'C'nJTI'I', aiA :lI Li e dcwn1bro proximo
flil.u1·"· :111 p:wallll'lti•l dos vf'!H'.imrnlos d<' dous medicos quP
C'\l'l'c·nr'aln " c~at·g·o de verificadot'I'S dn nllitns da Poli•t:ia Civil
I. r:\ lt~f~~~·idos, •:Jll ·I ür novemlwu •lo- I !1:.'11. pa1'a o Deparl amm1Lo
:\':u·.innal de Saudf' Puhliea e qur. [Jllt' •:unlarciu mai::; de dez
atlllll:-i ti•• >l'l'vic_,·o. foram nomeados 111lr pcll'laJ'ia dP :.'11 de oul:illl'll con•·nlí) para o car·go de a~~islenl." da Inspedoria de
Fisc:aliza\·iio do _F;xc•rcicin da l\ledit•ina, l'lHll'rnaeia. Arte Den1a ria n OJ,.-;f.ell'ieia. c·argo de qun illtiJai'am P""~'~. nnlraudo em
t•xen·ic·.io. c·m :.>:~ du t'PJrrido mez dP ullltdJro.

llio de .Janl'ir·o.

derll:ia e

~!'I"

:n dn

ria l'.cpuiJiica..

nlltllbi'" "" 1!1:!!. 1111" <la IJJdepell-
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DECRETO N. 15.769 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1922

Abre ao ilfinisterio da Agricultura, lndustria e Commercio o
credito de 396:840$, para subvencionar, no corrente anno,
o Servú;o de Defesa do Al(Jodiio, mantido pelo Estado da
Parahyba dn Norte.
O Presidente da Republica rlns Estados UnirlPs do Brasíl,
fendo ouvido o Tribunal do Conl as. na fórma do n. IH, § ::?"
do art. 30 no respectivo Rcgu!an11~nto. e do accôrdo r.nm o di~
posto no ar L. !7, Irttra v, da lei n. ·Í.:! í~, de 5 de janeiro de
1921, revigora.da pela lettra f do al'l. 106 da lei n. .í, 555, de
10 de agosto do corrente anno, resnlve abrir ao :'l!inistcrio da
Agricultl)ra, lndustria c Commfweio 11 credito de trcseuti!S e
noventa c "eio; conto:-; oitocentos ~~ quarenta mil r{•is
(396 :'8•10$ 1, para subvencionar·, nes!t) anno, o ~crviço dP Defesa do Algodão, mantido pelo Estado da l'arahyba do Norte.
Rio rle Janeiro, 1 de noYcmbro de Hl~:!, 101 o da Indcpcndcncia c 3-í" da Hepublica.

I

EPITACIO PESSô,\.

J. Pires do Rio ..

DECRETO N. 15.770 -

DE

1

DE NOVE::vmno

rm 1922

Modifica o regulamento do Tribunal de Contas
O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto na lei n. 4.536, de 28 de janeiro de
1922, que organiza o Codigo de Contabilidade da União, e no
art. 124 do decreto legislativo n. 4.555, de 10 de agosto do mesmo
anno, resolve, de accôrdo com o art. 48, n. 1, da Constituição
da Republica, modificar o regulamento do Tribunal de Contas
expedido com o decreto n. 13.868, de 12 de novembro de 1919
e, para a devida execução, decreta :

TITULO 1

Da organização do Tribunal de Contas
CAPITULO I

Instituição do Tribunal
SECÇÃO I
SÉDE, JURISDICÇÃO

Art. 1•. O Tribunal de Contas, institui do no art. 89 da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, tem sna séde na Capital da União
e jurisdicção em toda a Republica.
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SECÇÃO Il
DIVISÃO EM CAMARAS

Art. 2". O Tribunal de Contas divide-se em duas Camaras,
com as denominações de Primeira Camara e Segunda Camara,
funccionando cada uma separadamente ou reunidas, sendo todas
presididas pelo presidente do Tribunal.
CAPITULO 11

Constituição do Tribunal; composição do pessoal

Art. 3''. O oessoal do Tribunal de Contas é constituído por
quatro corpos distinctos, a saber :
I. Corpo deliberativo ;
11. Corpo especial ;
III. Corpo instructivo ;
IV. Ministerio publico.
SECÇÃO I
DO CORPO DELIBERATIVO

Art. 4°. O corpo deliberativo do Tribunal de Contas comprehende o Tribunal propriamente dito, com as funcções de decidir e
julgar, e compõe-se de nove juizes com o tratamento de ministros,
um dos quaes será o presidente.
Art. 5 '. Os ministros serão nomeados, na fórma da Constituição, pelo Presidente da Republica, com approvação do Senado.
§ 1". A approvação do Senado deverá ser solicitada em mensagem do Presidente da Republica, dentro de tres dias, a contar da
nomeação, quando reunido o Congresso ou, em caso contrario, nos
primeiros quinze dias da abertura das sessões. Esgotados esses
prazos, o Senado conhecerá das nomeações, independente de mensagem, desde que el!as tenham sido publicadas no Diario Of[icial.
§ 2". Os ministros nomeados, quando reunido o Congresso,
não entrarão em exercício sem a approvação do Senado. Si o Congresso, por qualquer circumstancia, adiar ou encerrar suas sessões
sem que o Senado tenha podido deliberar, ou quando a nomeação
se der no intervallo das sessões, o nomeado tomará posse e entrará em exercido, sendo considerado em commissão até a deliberação do Senado.
Art. 6'. Uma vez nomeados, os ministros só perderão seus
Jogares, não sendo approvada a nomeação, ou em virtude de sentença judiciaria, passada em julgado, em crime a que esteja imposta
a perda de emprego, ou, ainda, no caso de incompatibilidade, na
fórma dos arts. 7o c 9'.
Paragrapho unico. Os ministros do Tribunal de Contas serão
julgados nos crimes de responsabilidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
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Art. 7°. Não poderão ser conjunctamentc membros do Tribunal parentes consanguineos ou affins, na linha ascendente ou
descendente e até o segundo gráo na linha collateral.
Paragrapho unico. A incompatibilidade resolve-se antes da
posse, contra o ultimo nomeado, ou o menos idoso, sendo a nomeação da mesma data; depois da posse, contra o que lhe deu
causa, ou, si a Incompatibilidade fôr imputavel a ambos, contra o
mais moderno.
Art. so. E' vedado aos ministros do Tribunal intervir na decisão de negocio proprio ou no de parentes até o segundo gráo
inclusive, contado segundo o direito civil.
Art. 9''. Os ministros não poderão exercer outra qualquer
funcção publica, advocacia ou commissão remunerada, embora não os
afaste de seu cargo, e não seja incompatível com as funcções ordinarias do mesmo, sendo isentos do serviço militar, como official ou
praça, em tempo de paz.
Paragrapho unico. Exceptuam-se dessa disposição as funcções
de que trata o art. 49 da Constituição Federal.
Art. 10. O presidente do Tribunal será eleito por seus pares
em cscrutinio secreto, para servir por um anno, a começar de
1" de janeiro, podendo ser reeleito.
§ t·•. Verifica-se a eleição na ultima semana de dezembro, com
a presença de seis membros do Tribunal, pelo menos, incluido o
que presidir á sessão, com voto; considerando-se eleito o que
obtiver mais da metade dos votos presentes, e si, apesar de segundo escrutínio sobre os dois mais votados, nenhum o obtiver,
decidirá a antiguidade entre estes.
§ 2'. Si, por qualquer causa, durante o anno vagar a presidencia, proceder-se-á a nova eleição, para o complemento do
tempo, até 31 de dezembro.
Art. 11. Cada uma das Camaras em que se divide o Tribunal
de Contas compor-se-á de quatro ministros, além do presidente,
que é o do proprio Tribunal.
§ 1". A distribuição dos ministros que tenham de compol-as será
feita por sorteio na mesma sessão em qu~ se proceder á eleição do
presidente do Tribunal e para servirem por um anno, a começar de
1" de janeiro.
Estarão presentes nessa sessão os dois representantes do ministerio publico.
§ 2'. Occorrendo, por qualquer causa, vagas em ambas as
Camaras, os ministros nomeados terão assento réspectivamente na
Primeira e na Segunda Camara, por ordem dê antiguidade, regulada
no artigo seguinte.
Occorrendo vagas em uma só Camara, os nomeados preenchel-as-ão nessa Camara.
§ 3 '. Servirão de secretarias nas Camaras, ou o proprio secretario do Tribunal, ou os funccionarios que clle designar, quando
assim entender, por conveniencia do serviço a seu cargo.
Art. 12. O presidente do Tribunal será substituído, na hypothese de vaga, férias, licença, falta ou imnedimento, pelo ministro mais antigo.
§ 1". Regula a antiguidade neste, como em todos os casos de
que trata este decreto: -1", a posse; 2', a nomeação; 3", a idade.
§ 2''. Os ministros serão substituídos pelos auditores em exercicio no Tribunal, por ordem de antiguidade.
§ 3°. O presidente convocará os auditores para substituição
dos ministros, quando fôr necessario.
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SECÇÃO li
DO CORPO ESPECIAL

Art. 13. O corpo especial do Tribunal de Contas, destinado a
relatar processos de tornada de contas e á substituição dos membros
effectivos do Tribunal, é constituído por oito funccionarios, com a
denominação de auditores, nomeado'; pelo Fretddcntc da Rcpublica,
dentre bachareis em direito.
Art. 14. Os auditores, desde que tenham tomado posse, só
perderão seus cargos por sentença judiciaria, passada em julgado,
em crime a que esteja imposta a pena de perda de emprego, ou, no
caso de incompatibilidade, na fórma dos arts. 7° e 9''.
SECÇÃO III
DO CORPO INSTRUCTIVO

Art. 15. O corpo instructivo do Tribunal de Contas, encarregado do expediente e instrucção dos processos e da escripturação
do Tribunal e de suas delegações, será constituído pelo pessoal
distribuído nor essas delr·gaçõcs, por uma secretaria e tres directorias, t:iOb a direcção do presidente, e compor-se-á de :
Quatro dircctores, sendo um secretario;
Quarenta primeiros cscripturados ;
Cincoenta segundof escripturarios;
Cincoenta terceiros escriptur:~rios;
Trinta e chlco quartos escripturarios.
§ 1". A distribuição do pessoal pch: secretaria e dircctorias
será feita, conforme as necessidades do serviço, por acto elo presidente, e a das delegações pelas Camaras Reunidas.
§ 2 '. Os directores servirão n~ sc:cretaria, ou em qualquer
directoria, podendo ser transferidos de umas para as outr;:s, conforme a conveniencia do serviço, pelas Camaras Reunidas.
Art. 16. Serão nomeados pelo Presidente da Republica, mediante proposta do Tribunal, os directores, por merecimento,
dentre os primeiros cscripturarios, c os primeiros c segundos por
a ccesso gradual c successivo, sendo um quarto das uomeações
por antiguidade.
§ 1' . Os terceiros e quartos cscripturarios serão nomeados
pelo Presidente da Republica, media!lte concurso, realisado na
fórma do l?cgulame!lto approvado pelo decreto n. 8.155, de 18 de
agosto de 1910, para provimento de cmprq;os de fnenda, de primeira e segunda entrancia, sendo nesses concursos, feitof, perante o
Tribunal, exigida a prova de dactylographia, conforme o arl. u!J, do
decreto tl. 15.210, de 28 de dezembto de 1921.
§ 2'. Só concorrerão {ls aome::çõcs de terceiros cscrlpturarios
os quartos escripturarios d>J Trihun:d, desde que tenham concurso
na conbrmid<lcle do par;~br;:pho a;;tecedede, respeitado o direito
dos actuaes quartos escripturarios que já têm concurso cl.c segunda
entr<tncia pelo regulamento annexo ao decreto n. 2 .tlf''\ t:c ;!3 ue
dezemuru de 1896.
l.ci& de 1922 -
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Art. 17. Além do corpo instructivo de que trata o art. 15,
haverá o se~uinte pessoal, nomeado pelo presidente do Tribunal :
um cartorano, dous ajudantes, um porteiro, um ajudante, cinco
dactylographos da secretaria, seis continuas e quatro correios.
Paragrapho unico. E' indispensavel para a nomeação que os
candidatos tenham as necessarias habilitações, que provem bom
procedimento, idade menor de 40 annos e que não soffrem de
molestias transmissiveis ou outras que os tnhabilitem para as
funcções do emprego.
Art. 18. Os directores e escripturarios do Tribunal de Contas
não poderão ser nomeados ou designados pelo Governo para com·
missão alguma, salvo para desempenho das funcções de secretario
ou official de gabinete do Presidente da Republica ou dos ministros de Estado.
Paragrapho unico. O Presidente do Tribunal terá dois officiaes de gabinete, um escolhido, obrigatoriamente, entre os funccionarios do mesmo Tribunal, e outro, livremente.
Art. 19. Os funccionarios do corpo instructivo do Tribunal de
Contas, que contarem mais de dez annos de serviço publico só
poderão ser demittidos nos termos e de accôrdo com o disposto
nos arts. 125, 126 e 127 da lei n. 2. 92l, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 20. Os funccionarios do corpo instructivo serão substituidos : os directores pelos primeiros escripturarios ; o cartorario
pelos respectivos ajudantes; estes pelos continuas, que terão, como
os correios, por substitutos os serventes.
A designação para substituição será feita pelo presidente.
SECÇÃO IV
DO MINISTERIO PUBLICO

Art. 21. O ministerio publico junto ao Tribunal de Contas,
com a missão propria de promover, completar instrucção e requerer no interesse da administração, da justiça e da Fazenda Publica,
constará de dois representantes, com as denominações de primeiro
representante e segundo representante, com igual categoria e vencimentos, tendo cada um delles o seu auxiliar, com a denominação
de adjunto.
Art. 22. Os representantes do ministerio publico e seus
adjuntos serão nomeados pelo Presidente da Republica, dentre
bachareis em direito, e demissiveis ad nutum, resalvados os direitos
dos actuaes.
Paragrapho unico. Os representantes do ministerio publico e
seus adjuntos não poderão exercer advocacia em causas que
entendam com a Fazenda Nacional.
Art. 23. Representarão o ministerio publico, junto ás de:egações do Tribunal, nesta Capital, os adjuntos dos primeiro e segundo representantes.
Art. 24. Os representantes do ministerio publico serão substituldos, nas suas faltas ou impedimentos, pelos respectivos
adjuntos.
§ 1°. Na falta do adjunto do primeiro representante, substituil-o-á o adjunto do segundo, e vice-versa.
§ 2°. Perante ás Camaras Reunidas funccionará, em falta do
primeiro representante, o segundo, que accumulará com essas
as funcções que lhe cabem na Segunda Camara.
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Das delegações do Tribunal de Contas

Art. 25. Haverá junto ás delegacias fiscaes nos Estados, delegacia do Thesouro em Londres, bem como junto ás repartições
de contabilidade, fiscaes e pagadoras, dos ministerios, dos correios, 1elegraphos, estradas de ferro pertencentes á União e outras
repartições congeneres, delegações do Tiibunal de Contas, desde
que a importancia e o movimento dessas repartições o justifiquem.
Paragrapho uni co. Do corpo instructivo, cem dos escripturarios mais competentes serão destinados exclusivamente á composição das delegações.
Essas delegações serão organizadas do modo e pela forma que
as Camaras Reunidas julgarem mais convenientes em cada caso.
Art. 26. Os delegados do Tribunal de Contas serão nomeados
pelas Camaras Reunidas e escolhidos dentre os primeiros, segundos
e terceiros escripturarios.

TITULO 11
Jnrisdicção, competencia e attribuições do
Tribunal de Contas
CAPITULO I
Da Jurisdicçâo

Art. 27. O Tribunal de Contas tem jurisdicção propria e privativa sobre as pessoas e materias sujeitas á sua competencia.
Quando e!le funcciona como tribunal de justiça, as suas decisões definitivas têm força de sentença judicial.
§ to. Essa jurisdicção abrange todos os responsaveis por dinheiros, valores e material pertencentes á Republica, ou pelos
quaes esta deva responder, ainda mesmo que residam fóra do paiz.
§ 2 '. Abrange igualmente as viuvas, os herdeiros, os representantes e os fiadores dos responsaveis c todos aquclles que pelas
pessoas ou bens proprios ou dos responsavcis hajam contrahido
quaesquer onus ou obrigações.
Art. 28. Estão sujeitos á prestação de contas e só por acto do
Tribunal podem ser liberados de sua responsabilidade, com excepção
dos ministros do Presidente da Republica :
I. O gestor dos dinheiros publicos e todos quantos houverem
tido sob a sua guarda e ad;;,inistração valores c bens da União;
II. Os que Si~ obrigarem por contracto ou C0'1Jmissão, ou que
rec~bere;:J dinheiros por antecipação ou adeantamento;
lii. Os qtle tivcrc;n recebido valores, b\~ns ou deposites de
t~rceiros, em nome da Republica, ou pelos quaes esta responda
co!no obrigada;
IV. Todas as pessoas ou entidades c bem assim os funccionarios civis ou militares, estip~ndiados pelos cofres publicos, ou
não, que derem causa á perda, extravio ou cstr<::go de valores ou
de material da União, ou pelos quaes esta seja responsavel.
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CAPITULO II
Da competencilt

Art. 29. O Tribunal de Contas funcciona :
I. Como fiscal da administração financeira;
U. Como tribunal de justiça, com jurisdicção contenciosa e

graciosa.

SECÇÃO I
DA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Art. 30. Exercita o Tribunal de Contas a sua funcção fiscali~
zadora, instituindo exame prévio sobre os actos que entendem com
a receita e despesa publicas, dando-lhes registo quando taes actos
se acharem conforme ás regras de direito e ás leis que os regularem,
ou recusando quando tal não se verificar, c bem assim revendo as
contas da gestão financeira.
§ 1°. Compete~lhe, quanto á receita:
I. Examinar e registar os decretos, rcglllamentos c instrucções
que tenham por fim regular a arrecadação da receita, bem assim os
contractos que digam respeito á mesma receita ;
li. Dar registo aos actos das operações de credito e emissão
de títulos quando de accôrdo com a lei ;
lli. Rever os balancetes mensaes das repartições e estações
arrecadadoras e de todos os rec;ponsaveis, para o effcito de verificar
si a receita foi arrecadada de accôrdo com a lei c devidamente
classificada ;
IV. Confrontar esses balancetes e os seus resultados com oba~
lanço do cxe;·cicio e apurar d foram observadas as devidas discri~
minações na classificação da receita. Para o fiel desempenho dessa
attribuição poderá o Tribunal requisitar do Ministerio da Fazenda
a remessa dos documentos de receita que julgar necessarios;
V. Verificar as cauções constituídas por hypothecas que devem
prestar todos que arrecadarem, applicarem ou conservarem sob sua
guarda e administração dinheiros, valores e bens pertencentes á
União, seja qual fôr o ministerio a que pertençam.
§ 2". Compete-lhe, quanto á despesa :
I. Instituir por si e suas delegações exame prévio sobre o empenho da despesa publica nas repartições federaes, excepto os
casos de registo a posteriori;
11. Velar por que a applicação dos dinheiros publicos se dê de
conformidade com as leis de orçamento c com os recursos e creditos especiaes c addicionaes regularmente abertos ;
111. Instituir exame c registar os creditos orçamentarios, constantes das tabellas explicativas do orçamento annual, organizadas
de accôrdo com as propostas do Poder Execulivo e modificações
das leis de orçamento ;
IV. Examinar c resolver sobre as consultas formuladas pelo
Governo para a abertura de creditos, em face das leis que os autorizarem;
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V. Examinar e registar os creditas abertos em virtude de
autorização legal e prévia consulta ao Tribunal ;
VI. Examinar e dar registo ás requisições de distribuição de
creditas ao Titesouro, ás delegacias fiscaes e outras repartições de
contabilidade, para pagamento de pessoal e material, exigida,
quanto a este, a justificação comprovada para a descentralizaçlio;
VII. Instituir exame e dar registo ás ordens de pagamento
expedidas pelos diversos ministerios e mandadas cumprir pelo ministro da Fazenda, ou por quem tiver para isso competencia legal,
ainda que essas ordens sejam por telegramma para dentro ou fóra
do paiz;
VIII. Fazer exame e registo· dos mandados de adeantamento a
repartições, funccionarios ou particulares que tiverem a seu cargo a
execução de serviços previstos no orçamento ou em actos especiaes;
I X. Julgar da legalidade da applicação dos acteantamentos recebidos;
X. Apurar a legalidade, não só dos contractos, ajustes,
accôrdos ou quaesquer obrigações que derem origem a despesa,
como tambem da sua prorogação, snspensií.o ou resci<>iio, c registal-os ;
XI. Instituir exame e apurar a legalidade das concessões de
~posentadoria e jubilação, bem como as de montepio civil ou
militar, e meio-soldo, quer quanto ao direito e regul<'.ridade das
mesmas, quer em relação aos vencimentos on pensões estipuladas;
XII. Fazer o confronto dos balanços geraes dos exercícios com
o resultado das contas dos responsaveis e CO'n as a~ttorizações
legislativas ;
XIII. Deliberar sobre o recurso indic:tdo no art. 62, contm os
actos das delegações do Tribunal.
§ 3 '.As despesas de caracter reservado e confidencial não serão
publicadas c terão registo desde que o credito da respectiva consignação as comporte.
Nenhuma despesa, porém, poderá ser ordenada com o caracter
de reserva para esse effeito, sem que seja imputavel á verba orçamentaria que expressamente autorize a reserva.
§ 4'. Compete-lhe, a respeito das contas di!. gestão financeira:
I. Examinai-as, depois de formuladas pelo Ministerio da Fazenda e antes de apresentadas pelo Presidente da Republica ao
Congresso, emittindo parecer em que assignale si, na execução do
orçamento, agiu o Poder Executivo com inteira observancia das
autorizações legislativas e conforme os preceitos de contabilidade
publica, e organizai-as, com os elementos que possuir, si não as
receber até o fim do anno em que terminar o exercicío.
li. Expôr em relatorio annualmente dirigido ás Casas do Congresso a situação da Fazenda Federal durante e até o fim do ultimo
exercido encerrado ; alvitrar medidas tendentes {t melhor arrecadação da receita e á fiscalização da despesa ; cmittir parecer sobre
a expansão desta e fazer menção das omissões e abusos praticados na execução das leis do orçamento e nas que entendem
com a administração fiscal, e prestar outras informações necessarias.
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SECÇÃO Il
DA JURISDICÇÃO CONTENCIOSA

Art. 31. Compete ao Tribunal de Contas, como tribunal de
justiça:
I. Processar, julgar em unica instancia e rever as contas de
todas as repartições, funccionarios e quaesquer responsaveis que,
singular ou collectivamente, houverem recebido, administrado,
arrecadado e despendido dinheiros publicas, depositas de terceiros
ou valores e bens de qualquer especie, inclusive em material, pertencentes á União ou por que esta seja responsavel, ou esteja sob
sua guarda; bem assim dos que as deverem prestar pela perda,
extravio, subtracção ou estrago de valores, bens e material da Republica e dos que devam dar contas, seja qual fôr o ministerio a
que pertençam, em virtude de responsabidade por contracto, commissão ou adeantamento ;
li. Impô r multas e suspender os responsaveis remissos ou
omissos na entrega dos livros e documentos de sua gestão ou que
não acudirem á prestação das contas nos prazos fixados nas leis e
nos regulamentos, ou quando, não havendo taes prazos, forem intimados para esse fim ;
Ill. Ordenar o prisão dos responsaveis que, com alcance julgado em sentença definitiva do Tribunal, ou intimados para dizerem
sobre o alcance, verificado em processo corrente de tomada de
contas, procurarem ausentar-se furtivamente, ou abandonarem a
funcção, o emprego, commissão ou serviço, de que se acharem encarregados ou houverem tomado por empreitada.
Não poderá exceder de tres meses a prisão. findo esse prazo,
os documentos que serviram de base á decretação da medida coerciva serão remettidos ao procurador geral da Republica, para a
instauração do respectivo processo criminal.
A competencia conferida ao Tribunal na primeira parte desta
disposição não prejudica a do governo e seus agentes, na fórma
da segunda parte do art. 14 da lei n. 221, de 20 de novembro de
1894, para ordenar immediatamente a detenção provisoria do responsavel alc:tnçado, até que o Tribunal delibere sobre a dita prisão, sempre que assim o exigir a segurança da fazenda nacional ;
IV. julgar da legalidade da prisão decretada pelas autoridades
fiscaes competentes;
V. Fixar, á revelia, o debito dos responsaveis que em tempo
nlo apresentarem as suas contas e não entregarem os livros e documentos de sua gestão ;
VI. Ordenar o sequestro dos bens dos responsaveis ou seus
fiadores, em quantidade sufficiente para a segurança da fazenda ;
VII. Mandar expedir quitação aos responsaveis correntes em
suas contas ;
VIII. Autorizar a restituição das cauções dos responsaveis,
quando constituídas por hypotheca, e a dos contractantes, provada
a execução ou rescisão legal do contracto ;
IX. Resolver sobre o levantamento dos sequestras odundos de
sentença por elle proferida e ordenar a !iber:wão do3 bens sequestrados e sua respectiva entrega ;
,
X. Apreciar, conforme as provas offerecidas, os casos de força
maior, allegados pelos responsaveis como excusas do extravio dos
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dinheiros publicos e valores a cargo dos mesmos, para ordenar o
trancamento das respectivas contas, quando, por tal motivo, se
tornarem illiquidaveis ;
XI. julgar os embargos oppostos ás sentenças por elle proferidas e admittir a revisão do processo de tomada de contas, em
virtude de recurso da parte ou do representante do ministerio publico.
CAPITULO

m

Das a.ttribuiçõea

SECÇÃO I
ATTRIBUIÇÕES DAS CAMARAS REUNIDAS EM TRIBUNAL PLENO

Art. 32. Compete ás Camaras Reunidas:
1. Eleger o presidente do Tribunal ; receber do mesmo o compromisso de bem cumprir as seus deveres legaes e dar-lhe posse,
conceder-lhe licença, na fónna das leis em vigor ;
11. Proceder ao sorteio para a composição das Camaras;
111. Organizar e reformar o regimento interno;
IV. Propôr ao Presidente da Republica a nomeação dos directores e escripturarios, bem como a sua exoneração, de conformidade com os arts. 16 e 19 ;
V. Instituir e supprimir delegações ; nomear, remover e dispensar delegados ;
VI. Deliberar sobre a legalidade das concessões de aposenta
doria e jubilação, bem como as de montepio civil ou militar e meio
soldo;
VII. Deliberar sobre o registo dos decretos e regulamentos
que tenham por fim regular a arrecadação da receita e sobre o dos
ontractos que digam respeito á mesma receita;
VIII. Resolver sobre o registo dos creditas orçamentarios constantes das tabellas explicativas do orçamento annual, desde que
organizadas de accôrdo com as propostas do poder executivo e
modificações das leis de meios ;
IX. Emittir parecer sobre as consultas formuladas pelo governo para a abertura de creditos;
X. Resolver sobre o registo de creditos e sobre os actos de
operações de credito, e emissão de títulos;
XI. julgar da legalidade não só dos contractos, ajustes accordos ou quaesquer obrigações que derem origem a despesa, como
tambem da sua prorogação, suspensão ou rescisão, e dar-lhes registo, si se ajustarem aos preceitos reguladores da especic ;
XII. Resolver sobre os mandados de adeantamcntos a repartições, funccionarios ou particulares que tiverem a seu cargo a execução de serviços previstos no orçamento ou em actos especiaes
e bem assim sobre o recurso contra actos das delegações negando
registo a adeantamentos ;
XIII. Promover a responsabilidade dos funccionarios, nos termos dos arts. 29 e seus paragraphos e 66, § 1", do Codigo de Contabilidade da União e impôr as penas comminadas nos arts. 7, 40,
45, ~8 e seus paragraphos 2" e 4°, 59, lettra b, e 78, § 2", do mesmo
Cod1go;
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XIV. Autorizar a restituição das cauções instituidas em todos
os contractos com a fazenda nacional, mediante prova da execução ou rescisão legal de taes contractos ;
XV. Autorizar a relevação das multas applicadas em virtude
de lei ou de contractos celebrados com a administração publica ;
XVI. Ordenar as diligencias que forem necessarias para a
prestação de esclarecimentos ou para o cumprimento de formalidades legaes nos processos sujeitos á sua deliberação ;
XVII. Dar instrucções e ordens ás delegações e ao pessoal do
Tribunal, e ao de qualquer repartição on serviço federal, !'Obfe
materia de competencia e attribuição do Tribunal;
XVIII. Prestar, por intermedio do presidente, ao Congresso
Nacional ou a qualquer dos outros poderP.3 federaes as informaçi'\e!l
que lhe forem solicitadas, sobre os actos sujeitos ao seu exame;
XIX. Apreciar as razões apresentadas pelo Poder Executivo
para a execução dos actos de receita e despesa ou contracto a que
o Tribunal haja negado o registo c deliberar s0bre o respectivo
registo simples, si houver fundamento para n reconsideração, em
face de exposição de motivos, ou .<ob protesto, na fór;na da ld;
XX. Pronunciar-s(~ sobre o parecer <~cerca das conbs da gestão
financeira, depois de formuladas pelo ministerio da Fazenda c
antes de apresentadas pelo Prcsidcntc d1. Rcpttblica ao Congresso;
XXI. Deliberar sobre as divergencias das Camaras c, em geral,
11obre todas as questões relativas ao funccionamento do Tribunal,
não expressamente previstas neste decret0.

SECÇÃO li
DAS ATTRIBUIÇÕES DA PRiMEIRA CAMARA

Art. 33. Exceptuadas as attribuições commettidas ao Tribunal
pleno, no artigo anterior, compete á Primdra Camara a fiscalização
da administração financeira, no,; trrrnos do art. 30, especificadamente:
I. Deliberar sobre as requisiçõ.:s de distribuição de creditas
ao Thesouro, ás dd::gc:ci:1s fisca,.;s c outras rcpartiçõ2s de contabilidade;
11. Deliberar sobre o registo das ordens de pagamento expedidas pelos diversos ministcrios ;
lll. Deliberar sobre o registo sob protesto, nos casos de registo a posteriori, de que trata o art. 121.
IV. Ordenar as diligencias que forem precisas para esclarecimentos ou cumprimento de formalid<Hles legaes nos processos sujeitos á sua deliberação.
V. Deliberar sobre o recurso contra actos das delegações que
negarem registo a ordem de pagamento, ou recusarem o «visto,.
aos empenhos de despesa.
SECÇÃO Ili
DAS ATTRIBUIÇOES DA SEUUND.\ CA!.lAR.\

Art. 34. Compete á Segunda Cam.t>-~ :
I. julgar a tomada de contas dos responsaveis e a comprovação dos adeantamento~, estabelecendo a situação jurldica entro
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aquelle~

e a fazenda publica, decretando-lhes a liberação, reconhecendo-os em credito, ou condemnando-os ao pagamento dos alcances
verificados, com os juros da móra, nos prazos que lhes forem
marcados;
li. Impor multas e suspender os responsaveis remissos ou
omissos na entrega dos livros e documentos de sua gestão ou que
não acudirem á prestação de contas nos prazos fixados n:1s leis e
nos regulamentos, ou quando, não havendo taes prazos, forem
intimados para esse fim ;
III. Ordenar a prisão dos responsaveis e julgar da legalidade
da que fôr decretada pelas autoridades fiscaes competentes;
IV. Fixar á revelia o debito ; ordenar o sequestro dos bens dos
responsaveis ou seus fiadores ;
V. Mandar expedir quitações aos responsaveis em suas contas
correntes e autorizar o levantamento das nuções ;
VI. Resolver sobre o levantamento de sequestras oriundos de
sentença do Tribunal e ordenar a liberação dos bens sequestrados ;
VII. Fiscalizar o andamento dos processos de tomadils de
contas, podendo propôr penas disciplinares aos encarregados desses
serviços, assim como a sua substituição;
VIII. Ordenar as diligencias que forem precisas para esclarecimentos ou cumprimento de formalidades legacs nos processos
sujeitos á sua deliberação ;
IX. Dar instrucções e ordens de serviço ás delegações ou a
qualquer repartição federal sobre assumpto de sua competerrcia ;
X. Deliberar sobre os casos de força maior e trancamento de
contas quando, por tal motivo, forem illiquidaveis ;
XI. Resolver sobre a legalidade das cauções constituídas por
hypotheca, e approval-as, quando regularmente feitas ;
XII. Ordenar o registo, não só das tabellas de cauções organizadas pelos ministerios, como das alterações feitas, nos termos do
art. 83, § 2", do Codigo de Contabilidade da União;
XIII. Julgar os recursos de embargos e de revisão nas tomadas
de contas e os que forem interpostos contra actos das delegações
não reconhecendo a legalidade da applicação dos adeantamentos
recebidos;
XIV. Approvar as tabellas organizadas pela terceira directoria,
na fórma do art. 35, § 3", n. 11 ;
XV. Mandar registar as tabellas dos prazos para recolhimento
dos saldos das repartições arrecadadoras, bem como das alterações
que se fizerem nellas.
SECÇÃO IV
DAS ATTRIBUIÇÕES DAS DIRECTORIAs

Art. 35. Os serviços do Tribunal de Contas, de competencia do
corpo instructivo, são distribuídos pela secretaria e directorias,
constituídas p:!lo pessoal que para as mesmas fôr designado por acto
do presidente, cabendo:
§ to. A' secretaria:
I. O recebimento, distribuição e remessa de todos os Ntpeis que
forem presentes a exame e deliberação do Tribunal e' que pela
mesma transitarem ;
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11. O preparo e publicação das actas do Tribunal e das carnaras ; da correspondencia e actos officiaes ; a publicação do atmanack do pessoal, de regimentos, instrucções e folhetos;
III. A expedição de certidões de papeis em andamento na directoria;
IV. A expedição de provisões de quitação aos responsaveis e
a remessa das mesmas ás repartições competentes ; a remessa ao
representante do ministerio publico de cópias de accórdãos que
hajam condemnado os mesmos ao pagamento de alcances verificados;
V. O serviço de pessoal : posse, exercicio, transferencias, licenças, faltas, substituições e outras occurrencias ;
VI. A verificação da frequencia do pessoal da secretaria, bibliotheca, cartorio e portaria ; a organização da folha de pagamento desse pessoal e serventes;
VII. A organização da folha geral de pagamento do pessoal do
Tribunal e de outras folhas avulsas ;
VIII. A escripturação de creditos e de autorização de despesas
do Tribunal e a annotação do respectivo registo;
IX. O expediente sobre o serviço telephonico, observado o
preceito contido no art. 63 da lei n. 3.446, de 31 de dezembro
de 1917, e sobre os supprimentos para as despesas miudas e de
prompto pagamento da repartição ;
X. Fazer a estatística do movimento dos serviços para a organização da exposição que o secretario deve apresentar ao presidente, por occasião do relato rio annual.
§ 2•. Compete ás primeira e segunda directorias:
I. O exame, o registo e a escripturação dos actos enumerados
no art. 3'J e relativos aos ministerios, actos que entendem com a
fiscalização financeira e que lhes forem distribuídos pelo presidente;
11. O exame dos recursos contra actos das delegações que
recusarem registo a ordens de pagamento e de adeantamento ;
.
III. O exame das contas da gestão financeira ;
IV. Prestar informações sobre as datas das deliberações e julgados nos pedidos de reconsideração, apresentadas ao Tribunal
acerca das decisões deste ;
V. A expedição de certidões de papeis em andamento nas
mesmas directorias ;
VI. A verificação da frequencia do pessoal e a organização do
ponto para ser feita a folha de pagamento ;
VII. Fornecer os dados necessarios á organização do relatorio
ànnual.
·
§ 3•. A' terceira directoria :
I. O exame e a escripturação dos actos de jurisdicção contenciosa indicados no art. 31 e o confronto dos resultados obtidos
pelos jul~amentos do Tribunal com os balanços geraes da União.
11. A organização do arrolamento geral de todos os responsaveis sujeitos a prestação de contas, qualquer que seja o mtnisterio a que pertençam, fazendo as alterações que a respeito dos
mesmos responsaveis forem occorrendo; a or:~anillção mensal
de uma tabella das contas desses responsaveis que deverão ser
tomadas pelos escripturarios, na Capital Federal e nos Estados
onde não exista delegação, submettendo-a á deliberação da Segunda
Camara, com os esclarecimentos neccssarios ;
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lli. O exame das cauções constituídas por hypotheca e a verificação da prestação das mesmas, quer sejam reaes, quer fideijussorias, por todos os responsaveis por bens publicas ;
IV. Prestar as informações sobre prazos de recursos de embargos e revisão nas tomadas de contas e sobre as datas das deliberações e julgados nos pedidos de reconsideração apresentados
ao Tribunal acerca das decisões deste ;
V. A expedição de certidões dos papeis em andamento na
mesma directoria ;
VI. A veriticação da frequencia do pessoal e a organização do
ponto para a confecção da folha de pagamento;
VII. Fornecer dados para a organização do relatorio annual.
Art. 35. Ao presidente estão subordinados, quanto á organização e serviços, a bibliotheca, o cartorio e a portaria.
SECÇÃO V
DA BIBLIOTHECA

Art. 37. A bibliotheca do Tribunal de Contas destina-se a
servir de fonte de instrucção e consulta para o pessoal do Tribunal. A este será franqueada a leitura de quaesquer obras.
§ 1". A acquisição de livros, encadernações e material para a
bibliotheca será feita com autorização do presidente do Tribunal.
§ 2". Será mantida rigorosa catalogação e conservação dos livros
e documentos, e escripturadas em livro proprio, rubricado pelo presidente, todas as acquisiçõcs c encadernações, á n1cdida que tiverem
entrada.
§ 3". Só em casos especiaes, com autorização do presidente e
mediante recibo, poderão ser retirados livros para fóra da bibliotheca.
Art. 38. Servirá na bibliotheca, como encarregado do expediente, um escripturario do Tribunal, em commissão, designado
pelo presidente.
SECÇÃO VI
DO CARTORIO

Art. 39. O cartorio do Tribunal de Contas é o archivo geral de
todos os livros de escripturação, documentos de responsaveis, folhas
de pagamento, papeis findos e outros que venham ter ao Tribunal e
que, por sua natureza, neste devem ser archivados.
Ao cartorio serão recolhidos todos esses livros e do2umentos,
mediante guia ou relação; dahi só poderão sahir novamente contra
requisição, mandada cumprir pelo presidente ou visada pelos directores, quanto aos livros e papeis necessarios para o serviço interno. As requisições serão archivadas no Jogar dos documentos c
resgatadas com a restituição destes.
Art. 40. Será mantida no cartorio rigorosa catalogação dos
livros e documentos, na devida ordem e arrumação, para que sejam
attendidos com presteza os serviços de requisições, buscas c certidões.
Art. 41. Não será permittida no cartorio a pcrmancncia de
pessoas extranhas, salvo o caso de necessidade de consulta ou
exame em livros ou documentos por commlssões ou funccionarios
de outras repartições ou serviços, precedendo requisição e autorização do presidente.
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SECÇÃO VII
DA PORTARIA

Art. 42. Serão serviços da portaria:
I. A guarda, conservação e asseio das dependencias do edificio
em que funcciona o Tribunal ;
li. O recebimento de papeis, livros e material remettidos ás
repartições do Tribunal ;
III. A expedição e o transporte ;
IV. A vigilancia sobre o materi:il e ordens, não só quanto á
entrada e permanencia de partes, como a outras em vigor no Tribunal.
Paragrapho unico. Não será permittida a perm::mencia de pessoas extranhas ao serviço nas directorias e suas dcpendencias.
Art. 43. O porteiro do Tribunal será responsavel por todo o serviço da portaria, competind~·lhe abrir c fechar a repartição; entrar
uma hora antes do inicio do expediente e sahir depcis d:! findos os
serviços e de se haver retirado todo o pessoal ; assistir aos trabalhos de limpeza da repartição, de modo que não haja falhas nesse
serviço e seja mantido rigoroso asseio em todas as dependencias !
distribuir o pessoal e manter a vigi!ancia sobre o material e cumprimento das ordens de serviço relativas á portaria.
Ao porteiro são subordinados o respectivo ajudante, os contínuos os correios e serventes.
§ 1•. Ao ajudante do porteiro cabe au:dliar este em todos os
serviços que lhe competem e substituil-o nas falta3 ou impedi·
mentos.
§ 2•. Aos correios incumbe a entrega de toda a correspondencia e outros serviços da mesma natureza.
§ 3". Os correios, quando em serviço, usarão os uniformes
proprios de sua classe.
Art. 44. Os serventes serão admittidos e dispensados pelo presidente.

TITULO 111
Das attribuições do pessoal
CAPITULO I

Do corpo deliberativo

SECÇÃO I
DO PRESIDENTE
Art.'-45.~ Compete ao presidente :
I. Receber dos ministros, auditores, directores, representantes
do ministerio publico, adjunctos e delegados a promessa de bem
cumprir os seus deveres legaes e dar-lhes'pos:Je;
11. Distribuir pelas directorias os serviços a cargo do Tribunal;
lll.Distribuir os processos pelos ministros c allrlitores;
IV. Presidir as sessões do Tribunal, e:n Camaras Reunidas ou
separadas; dirigir os trabalhos e manter a ordem nas mesmas;
apurar a votação; proclamar o resolvido ;
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V. Convocar sessões extraordinarias ;
VI. Corresponder-se directamente, em nome do Tribunal, com
o Congresso, com os ministros de Estado e com as autoridades superiores da Republica ;
VII. Mandar cumprir os actos e as requisições das autoridades
competentes e que tenham de produzir effeito nas repartições do
Tribunal, salvo quanto aos de attribuição dos directores, em relação
ás respectivas secretaria e directorias ;
VIII. Designar os substitutos em todos os casos de substituição;
IX. Conceder licenças aos ministros, representantes do ministeria publico, auditores e demais funccionarios do Tribunal;
X. Assignar as quitações e expedir em seu nome as resoluções
e ordens do Tribunal e dar cumprimento ás mesmas, fazendo
executai-as ;
XI. Ordenar a expedição de certidões de documentos que se
acharem recolhidos ao cartorio do Tribunal e despachar o expediente ;
XII. Submetter á approvação das Camaras Reunidas o parecer
sobre as contas annuaes da gestão financeira ;
XIII. Organizar o relato rio do Tribunal que tem de ser annualmente apresentado ao Congresso;
XIV. Expedir instrucções para a policia interna, podendo prohibir a entrada no Tribunal ás pessoas estranhas ao serviço, cuja
frequencia ou permanencia seja nociva ou inconveniente á ordem e
á disciplina da repartição ;
XV. Rubricar os livros das actas das sessões e dos termos de
posse e registro de nomeações e os da escripturação da bibliotheca,
ou designar quem o faça ;
XVI. Ordenar ou autorizar todas as despesas por conta das
verbas do material do Tribunal e requisitar, ou determirw.r que se
requisite, o respectivo pagamento;
XVII. Designar ou nomear os seus officiaes de gabinete, nos
termos do paragrapho unico Llo aíl. 18;
XVIII. Prorogar o expeuiente em uma ou mais directorias e secretaria para todo ou parte do pessoal, expontaneamente ou mediante proposta do respectivo director ;
XIX. Nomear o cartorario, os ajudantes deste, o porteiro, o
ajudante deste, os dactylographos, os correios e os continuas;
admittir e dispensar os serventes ;
XX. Compete-lhe ainda a dirccção do Corpo instructivo, c,
nesta conformidade :
a) expedir as instrucções que julgar neccssarias para o bom
andamento dos serviços e regular funccionamento das repartições
do Tribunal, na fórma do presente decreto ;
b) designar ::mnualmente, ou quando se fizer preciso, os funccionarios que têm de servir na secretaria e directorias, bem assim
em commissões na Capital Federal, nos Estados ou no exterior,
ou em serviço 'externo, na séde do Tribunal ;
c) impôr penas disciplinares a qualquer empregado, na fúrma
do art. 78;
d) dar instrucções e ordens ás d.olegações ou qualquer repartição federal sobre materia de suas attribuições ;
XXI. Providenciar em geral sobre todas as necessidades do
Tribunal e suas installações e requisibr os recursos e providencias
precisas para a completa regularidade do funccionament0 de todos
os orgãos e repartições do mesmo Tribunal.
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SECÇÃO 11
DOS MINISTROS

Art. 46. Compete aos ministros :
I. Comparecer ás sessões do Tribunal e das Camaras de que
fizerem parte ; relatar, oralmente ou por escripto, os processos que
lhes forem distribuídos pelo presidente ;
li. Escrever as razões justificativas dos seus votos e, nos processos de tomadas de contas, assignar as sentenças proferidas em fórma
de accórdãos, os quaes serão lavrados pelos auditores que houverem
relatado os processos ;
lii. Propô r, discutir e votar sobre qualquer assumpto ou questão de competencia ou deliberação do Tribunal ou das Camaras;
IV. Substituir o presidente, na fórma do art. 12.
CAPITULO l i

Dos auditores

Art. 47. Aos auditores compete:
I. Relatar, oralmente, perante a Segunda Camara os processos
de tomadas de contas que lhes forem distribuídos ;
11. Substituir os ministros de qualquer das Camaras em suas
altas on impedimentos, quando convocados pelo presidente.
CAPITULO lli

Do corpo instructivo

SECÇÃO I
DOS

DIRECTORES

Art. 48. E' da competencia dos directores :
I. Dirigir e fiscalizar o pessoal e os serviços das respectivas
secretaria e directorias ;
11. Receber dos funccionarios a promessa de bem cumprir os
seus deveres legaes, e dar-lhes posse ;
III. Designar aos funccionarios e empregados os serviços de que
se deverão encarregar; rubricar os livros de escripturação e expediente;
IV. Dar parecer escripto sobre todos os processos e papeis
de competencia da secretaria e directorlas ;
V. Encerrar o ponto, julgar as faltas de comparecimento e assignar os certificados mensaes de frcquencia dos funccionarios e
empregados ;
VI. Conceder o gozo de férias regulamentares ;
VII. Impôr penas disciplinares aos funccionarios e empregados
sob a sua direcção, nos termos do art. 78;
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VIII. Prohibir a entrada de pessoas extranhas ao serviço no
recinto das dependenclas sob sua jurisdicção;
IX. Presidir os concursos de primeira e segunda entrancias, por
designação do presidente.
Art. 49. O director da secretaria será o secretario geral do
Tribunal, competindo-lhe, além do que se contém no artigo antecedente:
I. Assistir ás sessões das Camaras Reunidas ; lavrar as decisões ; subscrever as actas e provisões de quitação e dar-lhes publi·
cidade;
11. Corresponder-se officialmente com todas as autoridades e
fazer as communicações de resoluções e despachos do Tribunal e
da presidencia, quando não forem dirigidas aos ministros de Estado
ou mesas das Casas do Congresso Nacional ou autoridades superiores da Republica ; providenciar sobre as diligencias de que trata
o art. 104;
III. Fiscalizar a escripturação dos creditos orçamentarios para o
pessoal e material do Tribunal e regular o seu emprego e distribuição de conformidade com as resoluções do presidente ;
IV. Providenciar sobre despesas miudas, impressão e publicação do expediente e das actas e sobre o mais que compete á
secretaria na fórma do art. 35 ;
V. Designar os escripturarios que deverão servir como secretarias da Primeira e Segunda Camaras, com annuencia de cada uma
dellas.

~·r

SECÇÃO li
DOS ESCRIPTURARIOS

Art. 50. Compete aos escripturarios do Tribunal de Contas:
I. Comparecer diariamente á repartição e nesta permanecer em
serviço durante as horas do expediente ;
li. Dar prompta execução aos serviços que lhes forem distribuídos pelos respectivos dlrectores, ou por quem suas vezes fizer;
111. Manter em perfeita ordem os trabalhos e a escripturação
dos livros a seu cargo;
IV. Examinar minuciosamente os processos que lhes forem distribuídos e informar por escripto tudo que sobre taes processos
lhes occorrer, tendo em vista os respectivos documentos e os dispositivos das leis, regulamentos, instrucções e ordens de serviço em
vigor e que devam ser observadas ;
V. Desempenhar as commissões ou serviços para que tenham
sido nomeados ou designados;
VI. Guardar reserva sobre assumpto de que tiver sciencia em
razão do cargo, ainda que não seja reservado;
Vll. Communicar impedimento, falta ou ausencia.
SECÇÃO Ill
DO CARTORARIO

Art. 51. O cartorario é o archivista do Tribunal, competindo-lhe :
I. Receber e guardar, devidamente classificados e catalogados,
com índices, registo e etiquetas, todos os livros, papeis e documentos recolhidos ao archivo;

112

.'.C.I'OS DO POD.El\ EXECUTIVO

11. Informar por escripto sobre todos os papeis que lhe forem
distribuídos pelo presidente ou director da secretaria acerca de
actos relativos ao cartorio;
III. Fornecer os papeis, livros c documentos requisitados na
forma do art. 39;
IV. Certificar, mediante despacho do presidente, o que constar
dos livros c docum~ntos do cartorio ; rubricar os livros de registo
de certidões. Estas serão restrictas ao requerido e passadas nas
proprias petições, c quando ncccssario, em continuação, em folhas
de papel de igual formato, rubricadas e numeradas ;
V. Entregar, mediante traslado ou recibo, conforme houver necessidade, a juizo do presidente, os documentos requeridos pelas
partes;
VI. Vedar o ingresso no cartorio a pessoas extranhas, excepto
a partes que procurarem papeis do proprio interesse; velar pelo
asseio e ordem interna;
VII. Communicar impedimento, falta ou ausencia.
SECÇÃO IV
DOS AJUDANTES DO CARTORARIO

Art. 52. Aos ajudantes do cartorario cabe :
I. Conferir as relações de livros e documentos que entrarem ou
sahirem do cartorio;
11. Auxiliar o serviço de G!talogação, índice e registo de
papeis;
Ili. Examinar e dar as necessarias buscas para attender ás requi~
sições, informações e petições de certidão;
IV. Escripturar o livro de rcgisto de certidões pa.ssadas pelo
cartorario, ou por quem suas vezes fizer;
V. Auxiliar o cartorario em todos os serviços do mesmo e sub~
stituil-o nas férias, faltas ou impedimentos;
VI. Communicar impedimento, faltas ou auscncia, ao director
da secretaria e ao cartorario.
SECÇÃO V
DOS CONTINUOS

Art. 53. E' dever dos contínuos:
I. Comparecer diariamente á repartição um quarto de hora antes
de iniciado o expediente c ahi p~rmaneccr em serviço até um quarto
de hora após o encerramento do mesmo;
li. Fazer as notificações e citações ordenadas pelo presidente e
pelos directores do Tribunal; certificar sobre a execução das mesJnas;

III. Relacionar e remetter para o c~utorio os livros de escriptu~
ração e papeis findos e guardar, catalogados devidamente, os que
devem ser archivados nas direci:orias e secretaria ;
IV. Zelar pela conservação dos livros c material das depen~
dencias em que servirem ;
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V. Prover ás mesas dos livros e objectos necessarios ao expediente;
VI. Acudir ao chamado dos funccionarios, cumprir as suas
ordens em objecto de serviço e avisai-os, quando procurados;
VII. Conduzir os papeis no movimento interno do Tribunal ;
VIII. Substituir os ajudantes do cartorario e do porteiro ; com·
municar falta, impedimento ou ausencia.
CAPITULO IV

Dos representantes do ministerio publico

SECÇÃO I
DOS REPRESENTANTES

Art. 54. Os representantes do ministerio publico são os
guardas da observancia das leis fiscaes e dos interesses da Fazenda
perante o Tribunal de Contas.
Art. 55. Os representantes do ministerio publico assistem ás
sessões do Tribunal e das Camaras e tomam parte nas discussões ;
não relatam papús nem votam, mas assignam os accórdãos, com a
declaraçfl.o de terem sido presentes.
Art. 56. O primeiro representante do ministerio publico funccionará perante o Tribunal pleno e na Primeira Camara ; o segundo
representante, perante a Segunda Camara.
Art. 57. Compete a cada um dos representantes, em relação ás
Cama ras perante as quaes funccionarem:
I. Comparecer ás sessões das Camaras ; discutir as questões
e assignar os accórdão3 com a declaração de ter sido presente;
li. Dizer de direito, verbalmente ou por escripto, por deliberação
das Camaras Reunidas ou separadas, á requisição de qualquer
membro do corpo deliberativo, a seu proprio requerimento, ou por
distribuição do presidente,- em todos os papeis e processos sujeitos á decisão do Tribunal ;
III. Promover perante o Tribunal os interesses da fazenda publica e requerer tudo que fôr a bem e para resalva de direitos da
mesma;
IV. Promover o exame e julgamento dos contractos, nos termos
do art. 109; a iniciação dos processos de tomada de contas; e a
imposição de multas que ao Tribunal caiba inflingir;
V. Levar ao conhecimento do ministerio respectivo qualquer
dólo, falsidade, concussão ou peculato que dos papeis sujeitos ao
Tribunal se verifique haver o rcsponsavel praticado Ho exercício de
suas funcções ;
VI. Remetter aos procuradores seccionaes cópias authenticas
dos actos de imposição de multas e dos accórdãos condemnatorios
ao pagamento de alcances verificados nos processos de tomada de
contas;
VII. Interpor os recursos de que trata este decrdo; oppor embargos ; requerer revisão de tomada de contas ;
VIII. Expor em relatorio annual, que será annexo ao do Tribunal, o andamento da execução das sentenças ;
Leis de !922 -
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IX. Distribuir processos aos respectivos adjuntos e designar
os serviços de que se devem encarregar.
Art. 58. A audiencia dos representantes do ministerio publico
é obrigatoria nos casos de:
I. Consulta sobre a abertura de creditos ;
11. Registo de creditos;
lll. Contractos ;
IV. Processos de aposentadoria, jubilação, montepio, e meio·
soldo;
V. Prescripção ;
VI. Embargos e revisão nas tomadas de contas;
VII. Verificação, approvação e levantamento de cauções dos
responsaveis, seja qual fôr o ministerio ;
VIII. Tomada de contas.
SECÇÃO li
DOS ADJUNTOS

Art. 59. Aos adjuntos dos representantes do ministerio pu·
blico compete :
I. Auxiliar os respectivos representantes nos serviços do
cargo, emittindo parecer escripto e requerendo diligencias nos
processos de aposentadoria, jubilação, montepio, meio-soldo e
tomada de contas, excepto recursos, e collaborar no expediente de
que tratam os ns. IV e VI do art. 57 ;
11. Funccionar nas delegações nesta Carital, por deliberação das
Camaras Reunidas ;
Ill. Substituir os representantes do mit.isterio publico.
CAPITUTO V
Das attribuições das delegações do

Tribunal

Art. 60. Compete ás delegações do Tribunal:
I. Rever os balancetes mensaes das repartições arrecadadoras

e de todos os responsaveis para o effeito de verificar si a receita
foi arrecadada de accordo com a lei e devidamente classificada;
li. Examinar, emitir parecer e transmittir ao Tribunal os processos de cauções; os de prestação de contas dos responsaveis ;
os embargos e recursos de qualquer natureza, previstos neste
decreto; os de pedidos de levantamento de cauções e sequestros
oriundos de sentenças proferidas pelo Tribunal ;
lll. Examinar e registar os creditas distribuídos ás delegacias
fiscaes e repartições a que se refere o art. 25 ;
IV. Examinar e registar as ordens de pagamento e de adeanta·
mentos expedidas pelos delegados fiscaes e pelos chefes das repartições perante as quaes servirem ;
V. Organizar um arrolamento geral de todos os responsaveis
sujeitos a prestação de contas nas respectivas repartições e informar
ao Tribunal sobre a falta de remessa de balancetes e de prestação
de contas pelas repartições e pelos responsaveis ;
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VI. Solicitar ao Tribunal a ordem de prisão dos responsaveis
nos casos do n. 111 do art. 3f e informar sobre as prisões decretadas pelas autoridades fiscaes competentes ;
VII. Deliberar sobre a legalidade da applicação dos adeantamentos recebidos.
§ to. As Camaras Reunidas poderão attribuir aos chefes de
delegação, singularmente, a fiscalização financeira, de modo que,
expedidas as necessarias instrucções, sejam os demais escripturarios
aproveitados no serviço de tomada de contas.
§ 2 '. As contas tomadas por esses escripturarios serão encerradas com o parecer do chefe da delegação e remettidas á
terceira directoria, para lançai-as no protocollo e enviai-as ao segundo representante do ministerio publico. Este apresentai-as-á,
com seu parecer, ao presidente do Tribunal de Contas, para distribuição aos auditores e julgamento da Segunda Camara.
Art. 61. Os representantes do ministerio publico perante as
delegações exercerão, no limite da competencia das mesmas, as
attribuições identicas ás que lhes são conferidas no Tribunal de
Contas, emittindo parecer por distribuição do delegado do Tribunal
antes da decisão da delegação.
Art. 62. Dos actos das delegações, que negarem o c visto c
aos empenhos de despesa cu recusarem registo ás ordens de pagamento ou de adeantamento, ou não reconhecerem a legalidade da
applicação de quantitativos recebidos, caberá recurso para a Primeira Camara, Camaras Reunidas e Segunda Camara, respectivamente, dentro do prazo de dez dias, a partir da communicação
aos chefes das repartições fiscalizadas. Nos casos de comprovação de adcautamento, o recurso poderá ser interposto pela
parte dentro do mesmo prazo. Decidido o recurso, o registo sob
protesto poderá ser feito, nos casos c pela fórma previstos na lei.
Art. 63. As delegações do Tribunal de Contas serão installadas
c funccionarão nos mesmos edificlos em que funccionarem as repartições fiscalizadas, cabendo a estas pôr á disposição daquellas
as dependencias precisas e prover ás necessidades de mobiliado,
material, expediente e asseio.

TITULO IV
Vencimentos, gratificações e substituições. Expediente e frcquencia na repartição. Férias.
Penas disciplinares. Licenças. Aposentadorias.
CAPITULO I
Dos vencimentos, gratificações e substituições

SECÇÃO I
DOS VENCIMENTOS

Art. 64. Os vencimentos dos funccionarios do Tribunal de
Contas são os fixados na tabella annexa,
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SECÇÃO li
DAS GRATIFICAÇÓES

Art. 65. Aos escripturarios que forem designados para o serviço
de tomada de contas fóra da Capital Federal será abonada a ajuda
de custo correspondente, comprehendendo-se nella as despesas de
viagens, passagens propria e da familia, transporte de bagagens e
as de primeiro estabelecimento.
Art. 65. A gratificação addicional do presidente, a que se refere o art. 8° do decreto legislativo n. 2.511, de 20 de dezembro de
1911, será devida pelo exercício do cargo de presidente ao ministro que fôr eleito annualmente, ou a seu substituto legal.
SECÇÃO
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 67. Em todos os casos de substituição de que trata o presente decreto, o substituto perceberá sempre os vencimentos do
cargo do substituído, seja qual fôr o motivo da substituição, observados os paragraphos seguintes :
§ 1o. A substituição por motivo de férias não dá direito ao
substituto a accrescimo algum de vencimento ;
§ 2°. O funccionario que substituir o licenciado perceberá,
além de seus vencimentos, o que perder o substituído até completar os vencimentos deste. Esta disposição será observada em
todos os casos de substituição por motivo de licença concedida na
fórma deste decreto, de maneira que o substituto, em hypothese
alguma, venha a perceber mais do que o substituído. Quando o
licenciado nada perder de seus vencimentos, ao substituto abonar~
se-ã, pela verba competente, a differença entre os do seu cargo e
os do substituído.
§ 3". Não se comprehende como substituição, para o effeito da
perda ou percepção de vencimentos, a falta, impedimento, ou ausencia momentanea, ou até tres dias no mez, salvo por motivo de
vaga, licença ou serviço publico, quando haja designação e exercício eftectivo por período superior a tres dias seguidos.
§ 4". O presidente, ministros, auditores, directores, representantes do ministerio publico e adjuntos, desde que sejam substituídos, perderão a gratificação ou vencimento nas faltas ou ausencia
quando não sejam por motivo de férias e serviço publico, ou nos
casos do paragrapho antecedente.
CAPITULO ll

Do expediente e frequencia. na repa.rtiçl\o

Art. 68. O expediente diario no Tribunal de Contas durará
seis horas.
§ 1o. Haverá pro rogação do expediente por deliberação do
presidente, espontaneamente ou mediante representação do respectivo director, quando o serviço o exigir.
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§ 2°. O expediente normal das repartições será das dez ás dezeseis horas.
Art. 69. Todos os funccionarios do Tribunal de Contas, excepto
o pessoal do corpo deliberativo, o do especial, os directores e o
do ministerio publico, os quaes, entretanto, deverão dar o exemplo
de assiduidade e pontualidade, estão sujeitos ao ponto regulamentar, para verificação da frequencia.
§ 1o. Os funccionarios lançarão seus nomes no livro do ponto
á entrada, até ás dez horas, e o rubricarão á sahida.
§ zo. Encerrado o ponto pelos directores, só será admittida a
assignatura dentro da primeira hora, si o funccionario justificar a
demora. Será igualmente permittida a retirada na ultima hora, si
para tal houver motivo.
Art. 70. Perderá todos os vencimentos o funccionario que
faltar sem causa justificada e o que se retirar do serviço sem permissão do dírector antes de findo o expediente.
Art. 71. Soffrerá desconto da terça parte dos vencimentos o
que faltar até oito dias por motivo justo, como tal comprehendido
molestia, nojo e casamento.
Paragrapho uni co. Considera-se de nojo o funccionario que
tiver perdido a esposa, descendentes e ascendentes, consanguineos
ou affins, irmãos e cunhados, durante o cunhadio.
Art. 72. Terá desconto da metade da gratificação o que entrar
ou sahir dentro da primeira ou da ultima hora, por motivo justificado perante o respectivo director, na fórma do § 2' do artigo 69.
Art. 73. As faltas por molestia que excederem de tres seguidas
em cada mez serão provadas com attestado medico, salvo si houver
dispensa dessa prova.
Art. 74. Não perderá vencimento algum o funccionario que
estiver em commissão, férias, serviço externo ou jury.
Art. 75. Em casos especiaes, por conveniencia do serviço,
poderão os directores permittir que um ou outro funccionario
organize, fóra da repartição, trabalho urgente.
CAPITULO lli

Das férias

Art. 76. Terão direito a trinta dias de férias, annualmente, o
pref.idente, ministros, directores, representantes do ministerio
publico, adjuntos e auditores. Os demi'is funccionarios terão
quinze dias uteis, podendo ser reduzidos, a juizo dos directores,
em referenda áquelles que, servindo sob sua direcção, tiverem
sido pouco assíduos ao serviço.
§ 1°. As férias poderão ser gosadas em dias seguidos ou interpaliados, mas sempre dentro do mesmo anno, não sendo permittida a accumulação com as do anno seguinte, e entendem-se concedidas para serem gosadas onde convier aos funccionarios.
§ zo. As férias serão gosadas por turmas organizadas de modo
que não haja embaraços na marcha do expediente.
CAPITULO IV

Das penas disciplinares

Art. 77. As penas disciplinares a que ficam sujeitos os funccionarios do Tribunal de Contas são :
l. Advertencla ;
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li. Reprehensão=-publica ;
III. Suspensão.
Paragrapho unico. As primeiras serão impostas pelo presidente
a todo o pessoal e pelos directores aos funccionarios e empregados
das respectivas directorias e secretaria.
A de suspensão será imposta : até tres dias pelos directores
aos funccionarios da secretaria e directorias, respectivamente, até
oito dias pelo presidente a qualquer empregado.
Por mais de oito dias pelas Camaras Reunidas a qualquer empregado.
Art. 78. Essas penas terão applicação nos seguintes casos:
I. Desobediencia, negligencia e falta de cumprimento de deveres;
li. Falta de apresentação ou communicação á repartição, quando
findo qualquer serviço publico, commissão, licença, ou férias ;
Ill. Fornecimento de dados para publicação de noticias ou actos
officiaes, embora não reservados, sem ser da sua competencia ou
sem ter recebido ordem para tal ;
IV. Discussão, desordem, desacato, ou cscandalo por culpa provada;
V. Falta de comparecimento, sem causa justific1da, por oito
dias seguidos ou por quinze interpollados tlurantc o lllcs;no mez,
ou em dois seguidos ;
VI. Desrespeito a superior hierarchico.
Paragrapho uni co. Não estão sujeitos a penas disciplinares os
ministros e os dois representantes do ministerio publico. A estes,
ellas poderão ser applicadas pelo Governo.
Art. 79. A pena de suspensão não poderá exceder a trinta dias ;
ella tem por effeito privar o funccionario do exercício do cargo e
de todos os vencimentos.
Art. 80. A prisão por crime commum ou funccional e a suspensão preventiva farão privar o funccionario da gratificação do
cargo. As decorrentes de pronuncia farão perder, além da gratificação, a metade do ordenado, até final condemnação ou absolvição. Neste ultimo caso, terá direito á metade do ordenado que
houver perdido.
CAPITULO V

Das licenças

Art. 81. Os funccionarios do Tribunal de Contas têm direito á
concessão de licenças nos termos da lei n. 4.061, de 16 de janeiro
de 1920, com as alterações feitas pelo decreto legislativo n. 4.255,
de 11 de janeiro de 1921.
'
§ 1o. Em todas as concessões de licenças marcar-se-á o prazo
dentro do qual o funccionario deverá entrar no goso dellas, prazo
que não poderá exceder de trinh dias.
§ 2'. Não serão concedidas licenças aos funccionarios interinos
e bem assim aos que, nomeados, promovidos ou removidos, não
houverem assumido o exercício do respectivo cargo.
Art. 82. São competentes para conceder licenças
I. As Camaras Reunidas, ao seu presidente ;
li. Este, aos ministros e a todos os funccionarios que servem
perante o Tribunal.
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Art. 83. Qualquer pedido de licença dirigido ao Congresso
Nacional ou ao Presidente da Republica deverá ser encaminhado
pelo presidente do Tribunal, com informação de já ter o peticionaria obtido as licenças que lhe podiam ser concedidas.
Art. 84. Nenhuma petição de licença será despachada pelo presidente, sem que preceda informação da respectiva directoria ou da
secretaria acerca da conveniencia do serviço e das licenças que
porventura haja gosado o funccionario.
Art. 85. A licença, uma vez pago o respectivo sello e mandada
cumprir, não poderá ser cassada, salvo motivo de ordem publica, que
virá expresso no acto da cassação. O funccionario poderá gosar a
licença onde lhe convier, e desistir, em qualquer tempo, do resto
da mesma, reassumindo o exerci cio do cargo .
CAPITULO VI

Das aposentadorias

Art. 86. Os funccionarios do Tribunal de Contas que se invalidarem no serviço da Nação terão direito á aposentadoria de accôrdo com os dispositivos legaes seguintes :
I. Si contarem menos de vinte cinco annos de serviço, com
tantas vigesimas quintas partes do ordenado quantos forem os annos
de serviço;
Il. Si contarem vinte cinco annos, com o ordenado ;
lll. Si contarem mais de vinte e cinco e menos de trinta e cinco,
com o ordenado accrescido de tantos addicionaes, equivalente cada
um a cinro por cento sobre esse mesmo ordenado, quantos forem
os annos de serviço, ou fracção de anno, excedente dos vinte e
cinco annos ;
IV. Si contarem mais de trinta e cinco, com os vencimentos
integraes;
V. O funccionario que se inutilizar em consequencia de desastre
ou accidente occorrido no desempenho da funcção do seu cargo,
poderá ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver menos de
dez annos de serviço ; com o ordenado, si tiver mais de dez e
menos de vinte e cinco; e com os vencimentos integraes, si tiver
mais de vinte e cinco annos.
§ 1". Para o effeito da aposentadoria, só será computado o
tempo de serviço federal.
§ 2°. Para o calculo de vencimentos de inactividade serão
computados o ordenado e a gratificação, que constituem os vencimentos consignados nas tabellas.
§ 3°. Os vencimentos da aposentadoria só poderão ser os do
cargo que o funccionario estiver exercendo desde dois annos, pelo
menos.
No caso contrario, serão os do cargo anterior. Igual disposição
se observará quando haja augmento de vencimentos por tabella
posterior á nomeação.
§ 4°. Para a apuração da invalidez dos funccionarios será observado o processo estabelecido no regulamento approvado pelo
decreto n. 11.447, de 20 de janeiro de 1915.
§ 5°. A liquidação do tempo de serviço far-se-á de conformidade com as disposições especiaes que regularem cada caso,
devendo para o serviço prestado no Ministerio da Fazenda não
ser descontadas as faltas justificadas até sessenta em cada anno.
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TITULO V

Mecanismo funccional do Tribunal de Contas
CAPITULO I

Das sessões do Tribunal e ordem dos trabalhos nas mesmas

SECÇÃO I
DAS SESSÚES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS

Art. 8í. O Tribunal de Contas reunir-se-á, semanalmente, duas
vezes em sessão das Camaras Reunidas ; haverá sessão tres vezes
na Primeira Camara, e uma vez na Segunda.
Paragrapho unico. O presidente poderá convocar sessões extraordinarias por motivo de urgencia, ou quando o accumulo de
serviço assim o exigir.
SECÇÃO 11
DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 88. O Tribunal funccionará em Camaras Reunidas ou separadas, com a maioria de seus membros, incluindo o presidente.
As resoluções serão tomadas por maioria de votos dos presentes,
regulada a votação por precedencia de antiguidade, votando em
ultimo Jogar, em caso de empate, o presidente. Este só terá voto
de qualidade.
§ 1". Nas reuniões será observado o seguinte: verificado o
numero legal de ministros ou seus substitutos Jegaes, será aberta
a tressão. O presidente dará a palavra para relatar ao membro do
Tribunal mais antigo, sendo discutida e votada cada materia. Si o
caso não ficar devidamente esclarecido e necessitar algum dos
presentes de melhor estudar a questão, será suspensa a discussão,
dando-se vista do processo ao que a requerer, para a apresentação
na sessão seguinte. Não será colhido voto algum antes de encerrada a discussão, nem pcn11ittida a votação por partes, em mais de
uma sessão.
§ 2'. Terão preferencia, como objecto de deliberação, os papeis que trouxerem a nota de urgente, entre os quaes se reputarão
sempre comprehendidas as ordens de pagamento que se referirem
a férias de assalariados, os contrilctos com prazos fixos, as
consultas prévias do Governo sobre abertura de creditas extraorçamentarios, e o registo de taes creditas.
§ 3". As decisões sobre as mate rias relativas á fiscalização
da administração financeira serão lavradas nas sessões e rubricadas pelo presidente, quer S::.!jam intcrlocutorias, que;· de natureza
definitiva, c formuladas por considerandos em que se produzam os
fundamentos das decisões, sempre qu: :1 il~lpar'1:!ch do assumpto
o obrigar.
§ 4°. As sentenças e julgamentos de caracter contencioso
terão a forma de accónHl.os e poderão ser lavrados fóra das ses-
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sões. Na sessão immediata serão sujeitos á apreciação do Tribunal, e no caso de obterem a approvação, serão assignados por
todos os membros julgadores presentes, guardada a ordem de antiguidade.Os auditores só assignarão os accórdãos que lavrarem.
§ 5°. A qualquer dos ministros ou substitutos em exercício é
permittido declarar por escripto no processo os fundamentos do
seu voto, em seguida á rubrica do presidente, ou na acta da respectiva sessão, no caso de decisões sobre as materias da fiscalização da administração financeira, c em seguida <i propria assignatura nos accórdãos de tomada de contas.
~ 6°. A eleição do presidente c os sorteios para composição
das Camaras serão feitos por meio de espheras numeradas recolhidas a uma urna fechada, correspondendo cada numero á antiguidade dos ministros, e tirada a sorte pelo presidente ou quem
este indicar.
§ 7o. A's sessões das Camaras Reunidas assistirão o primeiro
representante do ministerio publico, na sua falta o segundo e, na
falta deste, um dos respectivos ad.iuntos, e o secretario do Tribunal. A's sessões da Primeira e da Segunda Camara assistirão,
respectivamente, o primeiro c o segundo representantes, e, como secretarias, os funccionarios que forem designados pelo director da
secretaria. Este poderá sempre assistir ás sessões de qualquer das
Camaras e fiscalizar a execução dos serviços de sua competencia.
Comparecerão á sessão da Segunda Camara os auditores que
tenham a relatar processos de tomadas de contas distribuídos pelo
presidente.
§ 8°. As decisões e sentenças, bem como as declarações de
voto, podem ser cscriptas á machina desde que tenham de set publicadas integralmente no Diario Official.
§ 9'. As faltas ás sessões serão communicadns ao presidente do
Tribunal.
O ministro ou auditor que não puder comparecer e tiver em seu
poder contracto ou outro papel com prazo fixo deverá remettel-o,
junto com a communicação de ausencia, ao presidente, afim de que,
seja feita nova distribuição para julgamento.
Dar-se-á a substituição quando não houver numero legal para
o funccionamento das Camaras, reunidas ou separadas.
§ 10. As sessões e votações serão publicas, salvo :
I. Na hypothese dos creditas e das despesas reservadas ;
11. No interesse do credito publico, da defesa e segurança
nacional, quando o Governo o solicitar ou o Tribunal assim
entender, por proposta do presidente ou de qualquer ministro, ou a
requerimento do representante do ministerio publico.
§ 11. O presidente manterá a ordem na<> sessões, podendo
cassar a palavra ou suspender a reunião, si as circumst:tncias o
exigirem.
O publico que comparecer para assistir aos debates ficará separado do recinto e deverá manter-se com todo o respeito e em
silencio, sob pena de mandar o presidente retirar os que se
mostrarem inconvenientes ou evacuar a sala, podendo para tal fi,n
requisitar força da guarda do edifício ou da autoridade policial.
§ 12. Decididos pelo Tribunal ou pelas C::.nar2.s todos os
assumptos sujeitos á sua apreciação, o prc8idente dcsigHará o dia
da seguinte reunião e encerrará a sessão.
Art. 89. Do resumo dos trabalhos das Camaras, reunidas ou
separadas, serão lavradas actas e:11 que se declarem quaes os
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presentes, as materias discutidas e votadas, com declaração de
impedimento, si houver, os accórdãos assignados, e o dia de convocação para a reunião seguinte. Essas actas serão subscriptas
pelos respectivos secretarias e assignadas pelo presidente.
CAPITULO 1I

Dos serviços nas directoria.s

SECÇÃO I
DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DOS PAPEIS

Art. 90. Os serviços do Tribunal de Contas são distribuídos
pela secretaria e directorias, cabendo ás mesmas o preparo do expediente, o exame e instrucção dos processos e escripturação,
dentro da competencia de cada uma de lias, na fórma do art. 35.
Art. 91. Ao presidente incumbe a distribuição dos serviços
attinentes aos ministerios em que se divide a administração
publica, pelas primeira e segunda directorias, fazendo-o de modo
que haja equilibrio de serviço entre ellas.
Art. 92. Os decretos, regulamentos, instrucções e quaesquer
actos do Governo, que tenham por fim regular a arrecadação da receita, os papeis sobre operações de credito, balancetes, fianças,
creditas addicionaes, consultas, distribuição de creditos ás repartições, ordens de pagamento, adeantamentos, comprovações, contractos, aposentadorias, montepio, meio soldo, tomadas de contas
requerimentos, recursos e outros actos de competencia do Tribunal
de Contas, que lhe forem remettidos, serão recebidos na portaria
e immediatamente encaminhados aos respectivos departamentos.
Art. 93. Os papeis endereçados ao presidente serão por este
distribuídos. Os directores distribuirão aquelles que lhes forem
remettidos.
Art. 94. Na secretaria e directorias, bibliotheca, cartorio e portaria existirão protocollos de recebimento e remessa das petições,
processos, livros e documentos.
§ 1°. Esses livros registarão rigorosamente o movimento dos
papeis e os recebimentos, devendo para tal fim ser feita com precisão a escripta, sob a responsabilidade dos encarregados desse
serviço.
§ 2°. A secretaria e cada directoria terá um livro !Ieral de distribuição dos serviços e movimento dos processos." A' entrada
inicial nessas dependencias serão os avisos e mais papeis annotados
por meio de pequeno carimbo para que se possa verificar a data do
recebimento.
O andamento posterior será indicado nas respectivas columnas
desses livros.
SECÇÃO ll
DO EMPENHO DA DESPESA

Art. 95. Nenhuma despesa será registada sem que conste ter
sido empenhada, mediante prévia deducção da importancia da
mesma na verba ou creditos respectivos.
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Paragrapho uni co. Exceptuam-se as despesas relativas a
vencimentos fixos de funccionarios que constem de quadros legaes
ou regulamentares e para as quaes forem votadas dotações certas
nas consignações do pessoal das differentes rubricas orçamentarias,
assim como as despesas decorrentes de pensões, aposentadorias e
outras da mesma natureza.
Art. 95. S8bre o empenho das despesas o Tribunal instituirá
exame prévio, exceptuados os casos de registo a posteriori:
a) Na Capital Federal o e111penho das despesas será feito nos
ministerios e delle se extrahirão tres vias, que serão préviamente
examinadas e visadas pelo delegado do Tribunal, fazendo-se os devidos lançamentos em livro proprio. Depois de visadas, a primeira
via ficará no proprio ministerio, a segunda e terceira vias serão entregues á parte interessada, que se incumbirá de promover o seu
registo no livro proprio do Registo Geral de Empenhos do ministerio da Fazenda; a terceira via ficará no ministerio da Fazenqa
para escripturação e archivo e a segunda via será entregue á parte
interessada afim de ser annexada á respectiva ordem de pagamento ;
b) Fóra da Capital Federal o empenho será feito nas repartições
competentes para empenhar as despesas c delle se cxtrahirão duas
vias, que serão prévhmente examinadas e visadas pel0 delegado
do Tribunal, fazendo-se os devidos lançamentos em livro proprio.
Depois de visadas, a primeira via ficará n:J. propria repartição
e a segunda via será entregue á parte interessada afi n de ser annexada á respectiva ordem de pagamento. Os delegados fiscaes e
outros chefes de repartições fiscalizadas pelos delegados do Tribunal são obrigados a enviar ao ministerio da Fazenda, até o dia
15 de cada mez, a relação dos empenhos feitos no mez anterior,
sob pena de multa de 501'$ a 1:OO'_l$, imposta pelo ministro da Fazenda.
Art. 97. As vias serão visadas pelo delegado do Tribunal,
quando regularmente feitos os empenhos, cujas despesas não excederão a força dos creditas ; no caso contrario o delegado recusará o
visto, declarando os motivos por que o faz.
Art. 98. No caso em que, por qualquer circumstancia, tenha de
ser annullado algum empenho de despesa cujas vias hajam sido
visadas pelo delegado do Tribunal, o ministerio ou a repartição
que o fez communicará no praso de 15 dias ao dele~ado do Tribunal em officio do qual constem as razões da annullação.
Paragrapho unico. ldentica communicação será feita ao ministerio da Fazenda, no caso de empenhos feitos na Capital Federal,
conforme a alinea a do art. 95.
Art. 99. Nenhuma ordem de pagamento que deva correr por
verba do material será registada sem que á mesma esteja annexa a
segunda via do empenho da despesa, devidamente carimbada pelo
ministerio da Fazenda, si o empenho tiver sido feito na Capital
Federal.
Art. 100. As despesas que tiverem registo a posteriori serão,
quando registadas, lançadas na escripturação dos empenhos.
Art. 101. A liquidação das despesas será feita de accordo com
a legislação em vigor.
SECÇÃOill
EXAME DOS ACTOS

Art. 102. Dada a entrada dos processos nos protocollos da
secretaria e directorias, serão esses immediatamentc presentes aos
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directores ou a quem suas vezes fizer, que os distribuirão e os
farão examinar e informar,
Art. 103. Os actos serão estudados cautelosamente, tendo em
vista as leis, regulamentos e instrucções que devam ser observadas, de modo a se verificar a legalidade substancial e formal dos
mesmos actos.
§ 1". Os decretos e instrucções referentes á arrecadação da receita serão examinados para que se observe si os impostos e taxas
decretados estão conforme aos autorizados em lei.
§ 2". A relevação de multas e a restituição de cauções referentes a contractos serão estudadas em face dos mesmos actos e
devidamente apurada a procedencia dos pedidos.
§ 3". O producto de operações de credito, as emissões de títulos e os creditas addicionaes serão examinados para a verificação do ajustamento ás respectivas autorizações legislativas, do
cumprimento dos preceitos de contabilidade e do seu destino,
devendo, para esse fim, conter especificações detalhadas sobre o
pessoal e sobre o material.
§ 4°. Os balancetes serão verificados e confrontados, de modo
que se apure a observancia das leis de receita e a classificação
desta.
§ 5°. No exame das cauções será verificado si esses actos
guardam perfeita conformidade com as leis vigentes e preceitos
de direito commum, para que fiquem garantidos os interesses da
Fazenda Publica.
§ 6°. As tabellas explicativas do orçamento annual devem ser
examinadas, tendo-se presentes as propostas do Pouer Executivo e
as alterações feitas nas leis de fixação da despesa geral da Republica.
§ 7°. As consultas formuladas pelo Governo para a abertura de
creditas serão estudadas em face das leis que regulam esses creditas, das autorizações legislativas respectivas e demonstrações
apresentadas, apurando-se :
I. No caso de credito extraordinario :
a) si a despesa podia ter sido prevista na lei do orçamento ;
b) si é tão urgente que não possa aguardar a votação de credito
pelo Congresso ;
c) si o ministro da Fazenda, ouvido préviamente, declarou ter
o Thesouro recurso para fazer face ao credito.
Il. Na hypothese de credito supplementar :
a) si a dotação da verba orçamentaria ou a consignação da
rubrica é insufficiente para a despesa, em vista da demonstração
que acompanhar a proposta;
b) si a despesa é urgente ;
c) si são decorridos dez mezes do exercido, salvo o caso de
excepção prevista em lei ;
d) si a verba cuja dotação se pretende ampliar é daquellas a
que a lei permitte abrir creditos supplementarcs ;
e) si, com a abertura do credito, não é excedido o computo
maximo permissível aos creditas supplementares. Afim de proporcionar elementos para apreciação desta circumstancia, haverá
um livro em que serão mencionados todos os creditas supplell!entares, qualquer que seja o mini~tedo a cujo orçamento se refe·
ruem.
III. Nos demais creditas :
a) si elles se ajustam ás autorizações legislativas ;
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b) si foi ouvido o ministro da Fazenda sobre os recursos do
Thesouro;
§ 8°. As distribuições de creditos devem ser especializadas
por verbas, consignações e sub-consignações, demonstrada a razão
de ser para a descentralização, quando se tratar de material.
§ 9°. Nas ordens de pagamento será verificado:
I. Si a despesa foi previamente empenhada, nos termos do
capitulo 11, secção 11 ;
11. Si são dirigidas á autoridade competente, com a indicação
do agente ou repartição que terá de satisfazel-as ;
III. Si os ordenadores têm capacidade legal para o exercício
dessa attribuição ;
IV. Si a importancia das requisições e os nomes dos credores
são expressamente indicados no corpo dos avisos ou officios, ou
quando conste de relações annexas, si estão estas rubricadas pelos
ordenadores ;
V. Si podem ser capituladas nas rubricas das verbas e suas
discriminações, segundo as tabellas explicativas do orçamento;
VI. Si existe credito ou saldo sufficiente para attcnder ao pagamento ordenado ;
VII. Si estão instruídas com documentos que comprovem a
despesa;
VIII. Si, tratando-se de despesas oriundas de contracto, ajuste,
accônlo ou qualquer obrigação, foram esses registados pelo Tribunal e se ajustam os pagamentos ás clausulas reguladoras dos
mesmos;
IX. Si, tratando-se de despesas previstas em leis espe;ciaes,
ou providas por creditas extraordinarios, se observa a respectiva
discriminação ;
X. Si houve as necessarias annullações nos c:-!sos de transferencias de creditas de uma para outras repartições, on para ficarem
em ser no Tribunal ;
XI. Si, tratando-se de garantia de juros, houve na respectiva
tomada de contas a observancia de todos os preceitos reguladores
da especie. Para esse fim as tomadas de contas das companhias ou
empresas que gosam de garantia de juros serão, d'ora avante, feitas
com a assistencia de um fuuccionario do Tribunal, especialmente
designado.
§ 10. Nos adeantamentos se verificará si foram observados os
preceitos de contabilidade sobre essas operações, apurando-se, por
occasião da comprovação si os documentos demonstram a legalidade do seu emprego.
I. O expediente de adeantamento destina-se principalmente a
prover a despesas de caracter urgente, relativas a serviço feito por
administração e impossível de ser antecipadamente precisado em
seu quantitativo, e a despesas miudas e de prompto pagamento
das repartições. Na comprovação destas os pagamentos até dez mil
réis serão relacionados e os de quantia superior provados com documentos.
§ 11. Com referencia ás concessões de aposentadoria, verificarse-á si as mesmas se acham de accôrdo com os preceitos das leis
que as regulam, si a contagem do tempo de exercício está feita
com exactidão, e si os vencimentos da inactividade estão devidamente fixados nos títulos, de conformidade com as leis e guardada
a proporção com o tempo do exercício.
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No que diz respeito ás concessões de montepio civil e militar,
e de meio-soldo, verificar-se-á si as mesmas guardam conformidade
com as leis que as regem, não só quanto ao direito á pensão, como,
ainda, quanto á importa nela da mesma.
~ 12. Os contractos serão examinados em face das leis que os
regufarem e conforme as disposições dos arts. 109 a 117.
§ 13. O confronto dos balanços geraes dos exercidos com os
resultados das contas dos responsaveis far-se-á acompanhando as
divisões dos balanços a que se referem os arts. 41 da lei n. 38,
de 3 de outubro de 1834, e 14 da lei n. 106, de 11 de outubro
de 1837.
Art. 104. Informados devidamente pelos escripturarios todos
esses processos, os directores os encerrarão com pareceres e os
transmittirão ao presidente.
§ 1•. Os directores poderão solicitar directamente audiencia da
secretaria e das directorias para qualquer esclarecimento para completar a instrucção dos processos em andamento nas mesmas.
§ 2•. As diligencias fóra do Tribunal serão solicitadas no processo, dependendo de despacho do presidente ou deliberação das
Camaras; salvo si se tratar de exigencias sobre sello, annullação, remessa de tabellas, falta de assignatura ou documentos e
outras semelhantes, sobre as quaes poderá providenciar o director
da secretaria, antes de serem presentes os processos ao presidente.
Art. 105. O presidente do Tribunal recebendo os processos das
directorias poderá ordenar as diligencias requisitadas pelos directores, ou ouvir desde logo o representante do ministerio publico,
nos casos de audiencia obrigatoria.
Os processos depois de preparados serão distribuídos aos
relatores que os levarão ás sessões para a deliberação do Tribunal.
Art. 10,6. Os papeis de natureza reservada não constarão dos
livros e protocollos communs do serviço, mas serão annotados em
livros especiaes, sob a guarda dos funccionarios encarregados da
respectiva escripturação.
Art. 107. Nas delegações do Tribunal de Contas serão observadas, dentro dos limites das suas attribuições e serviços, as
normas geraes, estabelecidas no presente decreto para o expediente, .exame, instrucção e preparo dos processos, escripturação,
decisões e publicações dos actos officiaes.
SECÇÃO IV
DA ORDENAÇÃO OU RECUSA DE REGISTO

Art. 108. As conclusões do Tribunal de Contas sobre as
materias sujeitas ao seu exame são, salvo quanto aos processos de
aposentadoria, pensões, consultas, cauções e tomadas de contas,
pelo registo dos actos, ou pela negação deste.
§ 1•. Si os actos determinativos de despesa estiverem re·
vestidos de todos os requisitos tkmonstrativos da sua legalidade,
o Tribunal ordenará o registo; no caso contrario, recusal-o-á,
dentro de dez dias, em despacho fundamentado, que será communicado ao ministro ordenador da c.lcspesa.
§ 2•. Igual procedimento terá o Tribunal em referencia aos
actos relativos á receita, concedendo ou recusando o registo, se·
gundo lhe parecer que a lei uo orçamento contém, ou não, auto-
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rização para a arrecadação do imposto, e que este foi, ou não,
decretado pelo Governo de conformidade com a referida autorização.
§ 3o. Si o ministro ordenador julgar que a cobrança do imposto,
ou a despeza ordenada e não registada, deve ser executada,
submetterá o caso ao Presidente da Republica, em exposição
escripta nos mesmos papeis onde constar o despacho fundamentado
de que trata o§ }0 •
§ 4°. Si o Presidente da Republica ordenar por despacho que
os alludidos actos sejam praticados, o Tribunal os registará sob
protesto, dando conhecimento detalhado ás Mesas das duas
Casas do Congresso, dentro de quatro dias, si este estiver funccionando, ou em caso contrario, nos primeiros quinze dias da
abertura das sessões.
SECÇÃO V
DOS CONTRACTOS

Art. 109. Os contractos celebrados pelo Governo, bem como
sua prorogação, suspensão ou rescisão, serão publicados no
Diario Official dentro de dez dias de sua assignatura e, em igual
prazo, a contar da publicação, remettidos ao Tribunal de Contas,
em protocollo, do qual conste dia e hora do recebimento.
Paragrapho unico. Si o Governo não fizer a remessa do contracto dentro do prazo estabelecido no artigo antecedente, o primeiro representante do ministerio publico, ou quem suas vezes
fizer, promoverá, dentro de cinco dias, o julgamento do mesmo
contracto, em petição instruída com o numero do Diario Ofjicial
em que elle estiver publicado.
Art. 110. A decisão sobre o registo dos contractos deverá ter
logar dentro de quinze dias, a contar da entrada dos mesmos
no Tribunal havendo distribuição desse prazo pelas directorias,
ministerio publico e relatores.
§ 1o. Não deliberando o Tribunal sobre o registo dentro
desse prazo, o contracto será havido como registado para todos
os effeitos e inscripto com esta declaração na escripturação do
Tribunal.
§ 2°. Nessa hypothese será assignalado, por meio de carimbo
a tinta encarnada, o registo do contracto, na conformidade do
art. 5° do decreto legislativo n. 2.511, de 20 de dezembro de 1911.
Art. 111. O Tribunal, além da verificação do cumprimento das
formalidades precedentes, examinará os contractos tendo em vista
as condições e formalidades com que foram celebrados no que diz
respeito aos preceitos de direito com!llttn1 e aos de contabilidade
publica e legislação financeira:~---~
Art. 112. Si o Tribunal entender que os contractos guardam
perfeita conformidade com as disposições e preceitos indicados no
artigo antecedente, ordenará o registo. Em caso contrario, recusal-o-á, fundamentando a sua decisão e communicando ao ministerio que o houver remettido.
Art. 113. O Presidente da Republica poderá, dentro do prazo
de noventa dias, contados da data da publicação no Diario Official, da decisão do Tribunal, mandar executar o contracto a que
houver sido recusado registo.

128

AC'I'OS DO PODJm EXECU'rl\'0

Ao Tribunal caberá ordenar o registo sob protesto, ou o registo simples, segundo se convencer, ou não, da procedencia dos
fundamentos da exposição que o ministro respectivo houver apresentado ao Chefe do Estado.
No caso do registo sob protesto, será este levado ao conhecimento das mesas das duas Casas do Congresso Nacional, dentro
de quatro dias, si estiver o Congresso funccionando, e nos primeiros quinze dias da sua reunião, si o registo sob protesto se
der no intervallo das sessões, acompanhando as communicações
cópias dos fundamentos da recusa do registo, dos pareceres do
representante do ministerio publico, da exposição de motivos ao
respectivo ministro e do exemplar do contracto registado sob

protesto.

Art. 114. Fica entendido que em caso algum o Governo estará obrigado a mandar executar o contracto a que o Tribunal recusar registo e só o fará quando o interesse publico assim o exijir,
sem que da não execução caiba direito á reclamação de qualquer
especie, ou responsabilidade para o Thesouro.
Art. 115. O registo dos contractos far-se-á em livros proprios,
rubricados pelos directores, nos quaes serão mencionados :
I. O numero do registo ;
11. A data da decisão do tribunal ;
lll. O nome do contractante ;
IV. A data em que foi celebrado ;
V. A data em que foi publicado no Diario Official;
VI. O aviso de remessa do contracto ;
VII. A qualidade e a natureza do serviço contractado ;
Vlll. O tempo de duração do contracto ;
IX. O valor dos serviços contractados ;
X. As clausulas estipuladas sobre pagamentos e sobre sello,
em resumo, na casa das observações.
Art. 116. Para a fiscalização das despesas oriundas de contracto
abrir-se-á uma conta corrente a cada um, escripturada em livro
para esse fim destinado. O debito de tal conta será formado pela
somma estipulada na concessão c o credito pelas importancias das
ordens de pagamento, expedidas C'll observancia do contracto.
Art. 117. As disposições sobre os contractos applicam-se aos
ajustes, accôrdos ou obrigações, que derem origem a despesa de
qualquer natureza.
SECÇÃO VI
DO REGISTO

Art. 118. O registo consiste na inscripção do acto em livro
proprio, com a especificação da sua natureza, da autoridade que o
expediu ou subscreveu, da ituportancia do mesmo, do credito orçamentario, addicional ou especial, a que deva ser computado, ou em
que precise ser classificado e da data da inscripção.
Art. 119. O registo é simples ou sob protesto, prévio ou a pos-

lcriori.

§ 1°. O registo é simples quando a inscripção de que trata o
artigo antecedente é feita sem que haja sido objccto de impugnação
a legalidade do acto a registar ; é realizado sob protesto quando,
depois de recusada pelo Tribunal a inscripção do acto, por falta de
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requisitos lcgaes, o Presidente da Rcpublica ordenar por despacho
que o mesmo seja executado.
§ 2". O registo diz-se prévio quan?-o se realiza a~te~ da execução do acto proposto ao exame do Tnbunal ; a postcrcon, quando
tem Jogar depois do acto consummado.
§ 3°. O rcgisto será o!·dc1~ado pelo Tribunal em sessã<? das
Canmras Reunidas ou da Prunetra Camara, conforme a matena de
sua competcncia, c sempre em Camaras I~eunidas, quando sob protesto, salvo si a postcril}rê, c a matcria fôr da compctencia da
Pri111cira Camara.
Art. 12!J. Nenhuma ordem de pagamento será executada pelos
pacradorcs sem o rcgisto determinado pelo Tribunal, ou suas Delcg:1ções, annotado na rcfcrirh u:·dc111 c em documento da despesa,
por meio de c1rimbo.
§ 1•. Esta disposiçào compi·chcndc as ordens com despacho do
re.~isto

sob protesto.

§ 2·•. O pagador que infrinr,ir este preceito incorrerá em responsabilidade criminal, por executar ordens illegaes, c ser-lhe-á levada em alcance, na tomad1 d.'1'> contas, a importancia indevidamente paga.
c

SECÇÃO VII
DO REGISTO « A POSTERIOR! "

Art. 121. Não dependem, para sua cficctividadc, de registo
prévio do Tribunal:
I. As despesas com o p3.gamcnto de letras do Thesouro e de
quacsquer títulos da divida fluctuante e dos juros devidos;
11. As despesas miudas e de expediente das repartições ;
III. As operações de credito autorizadas em lei, quando fôr nccssaria a reserva para o seu bom exito ;
IV. Os supprimentos de fundos para compra de generos alimenticios, combustivel e materia prima para as officinas de estabelecimentos publicas e para as estradas de ferro ;
V. As despesas feitas em periodo de guerra ou estado de sitio ;
VI. As despesas relativas a ajudas de custo, a vencimentos de
funccionarios transferidos de umas para outras repartições, a de
pensionistas que solicitam o pagamento por estação pagadora diversa daquella em que recebiam e a de funeral dos contribuintes de
montepio civil.
Art. 122. O exame do Tdbunal instituir-se-á, nos casos do artigo antecedente, sobre: as ordens de pagamento e de supprimcnto de fttndos, as contas c quaesquer documentos das operações
realizadas, ou sobre os processos que as mesmas houverem dado
origem ou causa, para o que serão todos enviados pelo ministerio
respectivo dentro de quarenta e oito horas de sua expedição.
Paragrapho unico. Si o Tribunal entender que taes despesas
foram legalmente feitas, ordenará o rcgisto simples ; ao contrario, mandará rcgistal-as sob protesto, fazendo as devidas communicações nos termos do art. 108.
Art. 123. Não é admissivel o registo a posterêori fóra dos casos
mencionados.
Art. 124. Si qualquer ministro remctter ao Tribunal ordem de
pagamento já executada para registo a posteriorê, fóra dos casos
Leis ue
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admittidos neste decreto, o Tribunal devolverá a ordem c, por occasião da tomada de contas do funccionario que houver effectuado
o pagamento, apurará a responsabilidade do mesmo, considerando
em alcance a importancia paga.
Este facto será levado ao conhecimento do Congresso no prazo
a que se refere o art. 108.

TITULO VI

Tomada de contas dos rcsponsaveis
CAPITULO I

Das contas em geral

Art. 125. .t\s contas dos n:spunsavcis serão tomadas :
I. Por exercício ;
11. Por gestão ;
III. Por execução de contracto ;
IV. Para liquidação de commissão ;
V. Para comprovar applicação de adcantamento.
Paragrapho unico. As contas anteriores a Hl20 serão tomadas
pela fórma indicada nas disposições transitarias. As de 1921 em
deante, de accordo com o que prescreve este capitulo, servindo de
base inicial o saldo verificado nas repartições federaes a 31 de dezembro de 1920.
SECÇÃO I
DO INICIO DA TOMADA DE CONTAS

Art. 126. Inicia-se o processo de tomada de contas :
I. A requerimento do responsavel ;
li. Ex-ofjicio, por acto do director da terceira directoria c,
no caso da omissão deste, por ordem da Segunda Camara.
Ill. A requerimento do ministerio publico :
a) na hypothese de não ser iniciado nos termos do n. li deste
artigo, passados sessenta dias das épocas fixadas em lei ;
b) quando o responsavel deixar o cargo ;
c) si se verificarem, administrativamente, faltas nos valores confiados á guarda do responsavel e a autoridade administrativa levar
o facto ao conhecimento do Tribunal, embora não esteja completo
o periodo da gestão annual.
Art. 127. A iniciação do processo de tomada de contas, por
qualquer dos modos estabelecidos n0 artigo antecedente, constitue o responsavel em juizo para todos os effdtos de direito.
Art. 128. Os responsaveis, ao requererem a tomada de suas
contas, devem indicar o valor e cspecic da fiança, o logar onde a
prestaram e o nome do fiador, não sendo propria, c apresentar uma
relação dos livros e documentos que comprovem a gestão ; devendo
o que não fôr funccionario publico, indicar ainda a causa e origen;
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da gestão de facto e apresentar conta corrente das operações que
tiver realizado.
Art. 129. Tendo o director da terceira directoria sciencia,
por qualquer meio, de que na época fixada em lei o responsavel
não compareceu a solicitar o exame de suas contas, fal-o-á intimar
pelo continuo em portaria, ou por edital, segundo o caso, para
em prazo que fôr marcado, vir prestar as suas contas, ou remcttcr
os livros e documentos de sua gestão, si residir fóra da séde do
Tribunal, sob pena de lh'as serem tomadas á revelia e de incorrer
o responsavel na multa e na suspensão comminadas em lei.
Art. 130. Para que o representante do ministerio publico
possa promover a tomada das contas, ser-lhe-ão enviadas pelo
director da terceira directoria c pelas delegações as relações dos
responsaveis sujeitos á prestação de contas, com indicação das
épocas em que deverão apresentai-as.
SECÇÃO 11
DO PROCESSO DE TOMADAS DE CONTAS

Art. 131. Constituem tramites e formalidades substanciaes no
processo de tornadas de contas :
I. A citação inicial dos responsaveis, singular ou collectivamente,
feita por aviso expedido em nome do presideute do Tribuaal e publicado no Diario Official, com a comminação de revelia e das outras
penas em que possam incorrer pela omissão ; quando, por não ha·
verem elles apresentado os documentos para a tomada das contas
no prazo marcado no3 regulamentos, promover o representante do
ministerio publico o respectivo processo ;
H. A no1ificação do responsavel e de seus fiadores, a de sua
viuva, herdeiros, tutores ou curadores deste:;, para dizerem em prazo
determinado, sobre o alcance que o exame das contas denunciar no
decurso do processo, e antes dl! sua apresentação para final decisão ;
IH. A fixação do prazo para o responsavel, fiadores, viuva,
herdeiros e interessados entrarem com o ai cance em que houverem
sido condemnados ;
IV. A confecção de uma conta corrente formulada nos termos
do art. 43 do regulamento de contabilidade de 26 de abril de 1832;
V. O relatorio minucioso do tomador da conta, em o qual seja
exposta com clareza a situação do responsavcl e se assignalem as
irregularidades e os defeitos de vícios da escripturação e dos documentos, assim como os abusos dos ordcnadorcs e dos pagadores.
Art. 132. Apresentada pelo responsavel a conta ao dircctor, ou
a este remettida officialmentc, terá ella em acto continuo entrada
em protocollo especial, onde se fará menção do numero da conta,
da data da entrada, ementa, contendo a data c procedcncia do aviso,
officio ou requerimento, o nome e qualidade do responsavel, o
período da conta, o movimento do processo c o encaminhamento ao
encarregado da tomada da conta, ao director, ao presidente, ao
representante do ministerio publico c ao relator. Terá a seguir uma
columna para as annotaçõcs de diligencias c para as dcci~;õcs, contendo as datas do julgamento definitivo, accónlão, quitação, alcance,
juros da móra, reconhecimento de credito c da remessa ao cartorio,
A' cas'l d~s observações levar-se-á tudo quanto possa esclarecer o
processo. No começo do livro haverá um índice alphabetico.
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1\rt. t:r.'l. JJ:v1'3 3 f:ntra•h <h crmta s;'!rá a m<:!sma entregue
ao dlrcctor qu'.! a dh;trihuirá arJ luncr;i(Jnari<J que terá de a proc(:S'Iar
ou, confon~e o caso, mandará relacional-a para deliberaçãn da
Segunda Camara, sobre a !'lUa distribuição, na fórrna drJ art. 34.
Art. 134. No exame d'!s contas será verificado :
§ 1". Qttanto á receita :
I. Si a conta, considerada arithmeticamentc, está certa ou tem
algum erro ;
Il. Si, considerada em relação ás leis, é ou não satisfactoria,
isto é, si a renda de que faz menção está ou não comprehendida
na lei do orçamento ;
Ill. Si foi ou não arrecadada em tempo devido ;
IV. Si o responsavel a deteve indevidamente em seu poder,
ou si a recolheu no prazo legal aos cofres publicas.
§ 2°. E quanto á despesa :
I. Si, considerada arithmeticamcnte, está certa ou errada ;
U. Si a ordem da despesa ou do pagamento está registadJ
pelo Tribunal de Contas ou suas delegações;
Ill. Si a despesa foi feita em pagamento de ordem a que o
Tribunal houvesse negado o registo, sem que se cumprissem os
preceitos dos §§ 3" e 4'' do art. 108, ou em quantitativo superior
á registada ;
IV. Si as despesas feitas nas delegacias Iiscaes e alfandegas
dos Estados o foram em contraposição ás distribuições de creditas
registados no Tribunal para as reféridas estações.
No exame da conta, tanto de receita como de despesa, ver ificar-se-á si ella foi ou não apresentada no devido tempo e, neste
ultimo caso, si ha razão que justifique a falta de pontualidade do
responsavel.
Art. 135. Nenhum funccionario examinará as contas do mesmo
rcsponsavel pertencentes a annos consecutivos, excepto no caso
de estarem em atrazo c de poderem ao mesmo tempo ser tomadas
as de diversos annos.
Art. 136. Si, para estar habilitado a emittir parecer sobre a
conta, julgar o escripturario indispcnsavel a audiencia do rcsponsavcl, a requisitará, fazendo subir o processo ao director para que
este providencie. A informação do responsavel será sempre fornecida
por cscripto c junta ao processo, o qual não sahirá do poder do tomador da conta, fazendo-se sempre a requisição de informações
por officio, salvo determinação em contrario.
Art. 137. Ao responsavel é facultado o exame do processo na
directoria, para fornecer, com precisão c á vista d<\ inspccção das
peças que constituem a conta, os esclarecimentos exigidos.
Art. 138. Concluído o primeiro exame da conta, o director,
nso enco!ltrc defeito na liquidação, poderá determinar que outro
cscripturario faça novo exame, si a importancia da responsabilidade
do exactor lhe parecer exigir esta medida de cautela.
Art. 13C}. O segundo examinador da conta cmittirá opinião sobre
o primeiro exame, impugnando as observações que parecerem infundadas, concordando com as que lhe parecerem procedentes e addicionando as que entender necessarias para o inteiro esclarecimento
ela conta e instrucção do Tribunal, unando houver de julgai-a.
t\rt. 14'l. EatregLtc a conta ao director, ordenará este as dili. nrecisas para a liquidação da mesma, podendo solicitar, de
'·epartição pub.\ica, as informações c os documentos ne··a sua elucidação.
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Art. 141. Si dos exames a que se houver procedido concluir-se
que o responsavt:l está.quite ou em credit? para _com_ a f::zen~a t~
dera!, o Tribunal}ulgara as c0ntas sem m:::1s ac:dJ<::::cJa ou CJtaça•)
do mesmo responsavel.
Art. 142. Na hypothese de apurar-se na liquidação d:1.s contas
qualquer alcance, o dircctor, antes de apresentai-as a julgamento,
fará citar o responsavel por portaria expedida a um cot:tinno do Tribunal, por officio registado ou por edital publicado no Diurio Official,
segundo o caso, para allegar o que fôr a bem do seu direito, J1roduzir documentos, constituir procurador na sédc do Trihunal ou
declarar o domicilio, para o cffeito de ser nclle notificado das
decisões que forem proferidas na tomada das contas, sejam cllas
interlocutorias ou definitivas. Si o responsavel não constituir procurador, nem declarar o domicilio, pelo modo acima indicado, será
considerado revel e não receberá notificação pessoal das decisões
proferidas, as quaes, em todo o caso, serão publicadas no Diario
Official.
Art. 143. Si o responsavel houver fallecido, as notificações
a que se refere o artigo precedente serão feitas ao seu fiador, á
sua viuva, aos seus herdeiros, aos tutores ou curadores destes,
emfim aos seus representantes legaes, como testamenteiros inventariantes dos seus espolias.
Art. 141. As intimações para os effeitos do art. 142 fixarão
o prazo de trinta dias, que poderá ser elevado a sessenta, havendo
motivo attendivel. Os prazos correrão da entrega da certidão da
intimação, da recepção do officio registado attcst:ldo pelo reciho
do dcstinatario e da publicação do edital no Diariv Official.
Art. 145. Findos os prazos, si os responsaveis ou as partes
interessadas allegarcm alguma cousa no sentido de explicar o
alcance, de impugnai-o ou de se defenderem de qualquer culpa
que os faça incorrer em multa ou suspensão, o director fará voltar
o processo com as allegações do interessado aos empregados que
tiverem funccionado no mesmo.
Art. 146. Emittido o parecer do dircctor, irão as contas ao
representante do ministerio publico. Sómcnte na hypothese de não
julgar este neccssaria qualquer diligencia ou esclarecimento em
pró! dos interesses da Fazenda, serão apresentadas :i Segunda Camara para decisão final.
Art. 147. Si o representante do ministcrio publico opinar
pela realização de qualquer diligencia, o presidente em despacho
interlocutorio devolverá o processo á directoria respectiva, para
que e lia tenha Jogar.
Art. 148. Conclui do o processo de exame na directoria com
o parecer do director c realizada a diligencia requerida pelo representante do ministerio publico, serão as contas apresentadas á
Segunda Camara para julgamento.
Art. 149. Si a Segunda Cama r a entender que as contas se
acham devidamente preparadas proferirá sentença fundamentada
julgando o rcsponsavel quite, em credito ou em debito para com
a Fazenda Federal, conforme o caso ; si, porém, julgar necessario
algum esclarecimento, ou a verificação dos calculos, ou qualquer
diligencia, proferirá despacho interlocutorio ordenando a providencia.
Art. 150. Terminada a discussão das contas em Tribunal e
apurado o vencido, lavrar.á o relator o accórdão, declarando-se
nelle o nome do respo[lsavcl, a natureza de su:.t responsabilidade,
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o tempo a que ella se refere e si está quite, em credito ou em
debito.
Art. 151. Quando a Segunda Camara julgar o responsavel em
debito; fixará, em termos precisos, no accórdão, a importancia desse
debito, e condemnará o devedor ao pagamento.
Art. 152. Nas contas prestadas mensalmente pelos thesoureiros,
pagadores e mais r.esponsaveis dessa natureza, não farão objecto de
condemnação como debito os saldos de caixa apurados mensalmente,
e a Segunda Camara poderá julgar boas as contas prestadas pelo
emprego das quantias adeantadas pelo Thesouro a taes responsaveis, mencionando, porém, com precisão os saldos da caixa, que
passarão á conta do mez seguinte.
Art. 153. A Segunda Camara fixará o prazo, dentro do qual os
chefes das repartições e mais estações subordinadas deverão apresentar os livros e documentos da escripturação e lançamento das
contas dos dinheiros e valores da Republica, para que se posGa
verificar annualmente a tomada das contas dos responsavels.
Art. 154. Os responsaveis que não apresentarem as contas e
os livros de sua gestão, e os chefes que, por omissão ou por facto
proprio, derem causa á falta de apresentação de taes contas e .livros,
nos prazos que a Segunda Camara houver fixado, ou nos Jegaes,
incorrerão nas multas comminadas nos regulamentos respectivos,
as quaes serão impostas pela Segunda Camara, em virtude de representação do director respectivo.
Art. 155. As delegacias fiscaes, as alfandegas, as contadorias
militares, as repartições dos correios e telegraphos e das estradas
de ferro custeadas pela União não proferirão sentença alguma nos
processos de tomadas de contas que instituírem; deverão, porém,
organizar, com o mais apurado escrupulo, taes processos, observando os tramites estabelecidos nos diversos itens do art. 134 deste
decreto.
§ to. Ultimado o processo, os delegados fiscaes, os inspectores das alfandegas, os contadores da Marinha e da Guerra, os
chefes das contadorias geraes dos Telegraphos e dos Correios e
da Estrada de Ferro Central e das demais custeadas pela União
apreciarão, em despachos proferidos nos mesmos processos, os
factos occorridos na tomada das contas e o gráo de responsabilidade do funccionario, e remetterão tudo por intermedio da delegação do Tribunal, ou, quando não houver delegação, directamente
ao presidente para o julgamento definitivo.
§ 2°. Não estão comprehendidas no paragrapho anterior as
contas dos responsaveis tomadas directamente por funccionarios
do Tribunal, na forma do art. 60.
Art. 156. O director incumbido da directoria, que tiver a seu
cargo a tomada das contas, expedirá a todas as repartições instrucções para melhor e mais simples organização do processo preparatodo que lhes incumbe, para apuração da responsabilidade dos funccionarios que tiverem tido, sob sua administração, dinheiros e valores da Republica.
SECÇÃO III
INTIMAÇÕES

DAS

SENTENÇAS E RECURSOS

Art. 157. O responsavel quando comparecer a prestar suas
contas, si residir fóra da séde do Tribunal, constituirá neste pror-urador sufficiente para receber as notificações e intimações que
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houverem de ser feitas, no decurso do processo das contas ou, finalizado este, da sentença que as tiver julgado.
§ 1o. A falta de comparecimento pessoal ou a de constituição
de procurador na séde do Tribunal importa a revelia do responsavcl.
§ 2'. Residindo o responsavel na séde do Tribunal, ou havendo nclle constituído procurador, as notificações, citações e
intimações far-se-ão pelos contínuos do Tribunal, em virtude de
despacho ou portaria do director.
Art. 158. Occorrendo o fallecimento do responsavel durante o
processo de tomada de contas, serão notificados a viuva e os herdeiros para constituírem procurador, que acompanhe o processo
até sua ultimação e receba a intimação da sentença final. Si a viuva
e os herdeiros do rcsponsavel não forem conhecidos, a notificação
terá logar por edital publicado no Diario Ofjicial.
Art. 159. Na hypothese de serem as contas tomadas á revelia
do responsavel, publicar-se-á a sentença no Diario Ofjicial.
Art. 160. O comparecimento espontaneo do responsavel perante o Tribunal dispensa a intimação c purga a revelia em que
haja anteriormente incorrido.
Art. 161. Das datas das notificações, citações c intimações
correrão os prazos assignados para o comparecimento, para a
realização das diligencias c para passarem em julgado as sentenças da Segunda Camara.
Art. 162. Das sentenças proferidas pela Segunda Camara no
julgamento das contas dos responsaveis são admissíveis os seguintes recursos:
I. De embargos oppostos no decendio da intimação ou da publicação da sentença no Diario Official;
li. De revisão, quando interposto nos casos e prazos cstahclecidos neste decreto.
Art. 163. Ao responsavel é licito oppôr embargos á sentença
proferida pela Segunda Camara em processo de tomada de contas,
quando se fundarem : no pag:tmento da quantia reconhecida e fixada
como alcance ; em quitação legal e competentemente concedida ; na
necessidade de declaração do julgado e em prescripção da divida
oriunda do alcance.
Art. 164. Os embargos de pagamento e quitação devem ser
provados por meio de documentos com força probatoria fornecidos
pelas repartições competentes para dal-os.
Art. 165. Os embargos de declaração só terão logar quando
houver na sentença alguma obscuridade, ambiguidade, contradicção
ou omissão sobre ponto que devera ter sido apreciado no julgado.
Art. 165. Os embargos deverão ser offerecidos dentro do decendio da notificação da sentença, feita por qualquer dos meios
admittidos neste decreto, inclusive a publicação no Diario Of{icial,
a qual suppre a citação pessoal.
Art. 167. Serão interpostos por petição, na qual se exponh ao
fundamento do recurso com a maior precisão.
Art. 168. Apresentado o recurso na terceira directoria do Tribunal, o director fal-o-á subir ao presidente com informação de
achar-se ou não interposto dentro do prazo legal. O presidente
mandará dar vista ao representante do ministerio publico.
Instruido com os pareceres, será o papel relatado em sessão ;
a Segunda Camara decidirá si o recurso deve ser admittldo ou rejdtado in-limine.
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Art. 169. No caso de rejeição, proceder-se-á á execução da
sentença nos termos do presente decreto.
Art. 170. Admittidos os embargos, o processo irá á directoria,
para serem examinados em seus fundamentos e prova offerecida,
seguindo-se os mesmos tramites do anterior processo de tomada de
contas. Emlttido pelo director o seu parecer, será ouvido o representante do ministerio publico.
Art. 171. Depois da audiencia deste, subirão os embargos á
apreciação da Segunda Camara que os julgará provados ou não, e,
segundo o caso, relevará o responsavel da condemnação, ou confirmando esta, ordenará a extracção da cópia authentica da sen·
tença, que deverá ser remettida ao representante do ministerio
publico, para promover a execução na forma deste decreto.
Art. 172. Os embargos de declaração serão interpostos por petição em que se requeira que o Tribunal declare a sentença ou torne
expresso o ponto omittido da condemnação. junta a petição ao processo, irá este ai) representante do ministerio publico, que cmittirá
o seu parecer, e ao presidente, que o distribuirá ao relator.
Quer o embargante, quer o representante do ministerio publico
podem juntar documentos aos embargos até a sessão do julgamento.
Art. 173. Da sentença que julgar as contas e fixar o alcance do
responsavel, da que rejeitar in-limine ou julgar não provados os embargos, cabe o recurso de revisão.
Art. 174. Este recurso só pódc ser interposto uma vez, pelos
responsaveis, seus herdeiros e fiadores, c para a Segunda Camara.
Os re\)resentantes do ministerio publico só poderão tambem intcrpol-o uma vez. Elle tem por fim a revisão do processo e do julgado e como efleito a suspensão da execução da sentença, e só
póde fundar-se :
I. Em erro de calculo nas contas ;
li. Na omissão, duplicata ou errada classificação de qualquer
verba do debito ou do credito ;
III. Em falsidade do documento em que se tenha baseado a decisão;
IV. Na superveniencia de novos doc.umentos com cffic~cia sobre
a prova produzida.
Art. 175. E' admissivel :
1. Quando interposto pela parte interessada, dentro dos cinca
annos fixados no art. 1° do decreto n. 857, de 12 de novembro de
1851, para prescripção do seu direito contra a Fazenda Publica;
11. Quando requerido por esta, emquanto não prescreve o seu
direito contra o responsavel, nos termos do art. 9' do decreto de
1851 citado e do art. 19 da lei n. 3.396, de 24 de novembro de 1888;
III. Dentro do prazo de cinco annos, a contar da decisão recorrida, quando fôr interposto pela parte ou pela Fazenda Publica, com
o fundamento de haver sido baseada a decisão, que julgou as contas,
em documentos viciados de falsidade.
Nesta hypothesc, a falsidade póde ser deduzida c provada no
processo do recurso, ou demonstrada com sentença proferida un
juizo criminal ou civil, segundo o caso.
Art. 176, O recurso de revisão intcrpuc-sc por meio de petição
dirigida ao presidente do Tribunal, apresentada ao director, dentro
dos prazos estabelecidos no artigo antecedente c instruída com os
documentos demonstrativos de qualquer dos fundamentos do art. 174.
Art. 177. Recebido o recurso, c informado sobre o prazo na
directoria, o presidente dará vhta ao rrpresentantc do ministefio
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publico. Depois do parecer deste, será apresentado á Segunda Camara, que o admittirá, si o julgar em qualquer dos casos do art. 174
e dentro dos prazos do art. 175; fóra destas condições, recusal-o-á,
desprezando-o in-limine.
Art. 178. Admittldo o recurso por preencher as condições legaes
si a Segunda Camara entender que se fazem precisos esclarecimentos
ou que é necessario algum documento, além dos apresentados, converterá o julgamento em diligencia e, por despacho interlocutorio,
exigirá os esclarecimentos, o documento ou a prova que parecer
necessaria, e fixará ao recorrente um prazo improrogavel, não inferior a sessenta dias, para cumprimento do despacho.
Findo o prazo, ou ef!ectuada, antes delle terminado, a diligencia
ordenada, a Segunda Camara julgará o recurso.
Não terá logar a revisão das contas si, findo o prazo fixado, não
houver sido cumprida a diligencia.
Art. 179. Na revisão, ainda que promovida pela parte interessada, podem ser emendados todos os erros, por menores que sejam
embora a emenda se faça, não no interesse do recorrente, mas no
da Fazenda Publica. Igual procedimento se terá no recurso interposto pelo representante do ministerio publico, quanto aos erros ou
enganos, prejudiciaes ao responsavel,
SECÇÃO IV
EXECUÇ/\0 DAS SENTENÇAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 180. Decorrido o decendio da notificação ou publicação da
sentença, si nesta o Tribunal houver julgado o responsavel quite ou
em credito para com a Fazenda NaciiJnal, será archivado o processo
na Directoria respectiva, depois de expedida quitação ao responsavel.
Art. 181. Na hypothese de ser o responsavel julgado em debito
com a Fazenda Publica, não acudindo o responsavel ou seus herdeiros c fiadores, proceder-se-á á alieuação administrativa da
caução, proseguindo-se na execução da sentença.
Art. 182. A alienação administrativa da caução ser<i requerida
pelo representante do ministcrio publico ao Tribunal c, sendo concedida, expedir-se-á ordem á repartição competente para recolher
immediatamente aos cofres publicas, como renda eventual, a totalidade da caução ou parte desta, sufficicnte para cobrir o alcance,
juros da móra e quaesquer despesas que porventura devam ser
indcmnizadas, ficando o restante da caução escripturada no cofre
de depositas publicas, em nome do seu possuidor.
§ 1." Recolhida aos cofres publicas a importancia da caução,
será o facto communicado immcdiatamentc ao Tribunal, mediante
a transmissão do talão do recebimento.
§ 2." A' vista desta communicação, expedir-se-á quitação ao
responsavcl, si a Fazenda Federal houver sido integralmente indcmnizada; em caso contrario, será feita a conta da importancia
a ser recolhida, enviando a mesma conta ao representante do ministerio publico, com uma cópia do accórdão, para o cHeito do
artigo subsequentc.
Art. 183. O representante do Ministerio Publico recebendo os
documentos a que se refere o artigo anterior, remettel-os-á ao
procurador da Republica competente para prornovr.r a cobrança da
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parte do alcance não indemnizado, cabendo-lhe, porém, fiscalizar o
andamento dos respectivos feitos e representar sobre qualquer irre·
gularidade verificada, devendo ter para isso os necessarios registos
das sentenças em execução.
Art. 184. O procurador da Republica ou o procurador seccional,
a quem competir por lei a cobrança executiva, promoverá a
execução da sentença do Tribunal, podendo solicitar do respectivo
representante qualquer esclarecimento necessario ao processo judicial, ficando obrigado a prestar ao ministerio publico junto ao
Tribunal as informações que lhe forem solicitadas.
Art. 185. Incorrerá em crime de responsabilidade, punível com
as penas do art. 207 do Codigo Penal, o representante da Fazenda
que não iniciar o executivo fiscal no prazo de 15 dias do recebimento dos documentos para a cobrança do alcance.
Paragrapho unico. Para o effeito da apuração dessa responsabilidade, dado o não cumpriment0 pelo procurador da Republica ou
pelos procuradores seccionaes do disposto no artigo precedente, o
presidente do Tribunal de Contas representará ao procurador geral
da Republica denunciando o facto, e tanto este como o presidente
do Tribunal incorrerão em identica responsabilidade, si, dentro de
igual prazo, não derem as providencias que lhes incumbem para a
punição daquelle.
Art. 186. Logo que seja iniciado o executivo fiscal, o representante da Fazenda participará, immediatamente, o facto ao presidente do Tribunal, ao qual communicará qualquer incidente que
suste o andamento da execução.
Art. 187. Os embargos oppostos na execução, quando infringentes ou modificativos de accórdão, serão julgados pela Segunda
Camara, á qual será devolvido o processo. Quando referentes ao
processo da execução, julgai-os-á o juiz federal da secção.
TITULO VH

' Gestão financeira. Balanços definitivos. Rehtorio
CAPITULO I

Do exame das contas da gest"io fluanc:oira

Art. 188. As contas da gestão financeira serão formuladas pelo
ministro da Fazenda em face dos elementos que lhe proporcionarem
as contas, que forem organizadas nos demais P1inisterios e as que
sobre a arrecadação da receita publica, sua distribuição c applicação
forem fornecidas pelas estações exactoras e pagadoras.
§ 1". As tabellas, que constituem o quadro geral das contas
annuaes, constarão de tantos artigos ou rubricas quantas haviam no
orçamento de que se prestam contas, de conformidade com os
modelos que o ministro da Fazenda fizer organizar, nos quaes será
observado o preceito do art. 41 da lei n. 38, de 3 de outubro
de 1834.
§ 2°. As contas comprehendcrão, no seu desenvolvimento, as
seguintes tabellas :
I. Quanto á receita :
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a) impostos votados, taxas c contribuições arrecadadas, ruala
patrimonial e industrial estimada c consignada ás despesas da Re~
publica;
b) arrecadação realizada nessas fontes de receita ;
c) receita a arrecadar ;
d) direitos, impostos e quaesquer contribuições cuja cobrança
não tenha sido autorizada pelo Congresso, e bem assim aquelles
que tenham sido cobrados com taxas inferiores ás determinadas em
lei, com indicação, em um e outro caso, do nome dos agentes responsaveis.
11. Quanto á despesa :
a) direitos creditarias reconhecidos contra o Thesouro, tendo
como fundamentos serviços prestados durante o anuo;
b) pagamentos realizados;
c) despesas por pagar.

lll. Em relação ás operações da thesouraria:
a) os movimentos de fundo entre as estações fiscaes c o Thc
souro; entre este e os estabelecimentos bancados ou estrangeiros e
je uns e outros entre si e com os correspondentes no estrangeiro;
b) emissão e resgate de letras do Thesouro;
c) saldos das operações de credito ;
d) saldos ou deficiencias da arrecadação, situação do activo e
passivo da administração das finanças e do estado da divida flu~
ctuante no fim do anno financeiro.
§ 3°. A conta deve indicar, em tabella rcsUHiida, co';J clareza c
discriminação minuciosa:
I. A situação do exercido encerrado ;
11. A situação provisoria do exercido corrente ;
HI. O confronto d'l receita arrecadada co:;t a despesa cffe~
ctuada;
IV. Creditos extraordinarios abertos no decurso do cxcrcicio e
dos que, abertos em exercidos anteriores, nellc vigorarem.
§ 4". As contas serão, antes de presentes ao Congresso para
julgamento, sujeitas ao exame do Tribunal de Contas, que cmittirá
parecer sobre a regularidade e exactidão das mesmas, assignalando .
si, na execução do orça'n1ento, procedeu o Poder Executivo com in~
teira observancia das autorizações legislativas e conforme os pre~
ceitos da contabilidade publica.
4

CAPITULO II

Contrasteação dos balanços definitivos dos exerclcios a das
contas ministsriae:> por meio do resultado das cont·1s dos
respons:1veis

Art. 189. O balanço geral do exercido será examinado e verificado pelo Tribunal de Contas, tendo em vista as leis dos orça~
mentos, os crcditos addicionaes e as autorizações legislativas es~
pcciacs c co:nparado com as contas individuacs dos rcsponsavcis.
Art. 190. Comparam~se os resultados obtidos pelo julgan:cnto
do Tribunal, por exercidos c c;qJitulos c segundo ;•s previsõcc, da
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lei da receita, com as receitas descriptas nos balanços geraes da
Republica ; por exercidos, artigos e verbas, segundo as divisões
da lei da despesa com a despesa descripta nos mesmos balanços e
com a autorizada em lei.
Art. 191. O confronto tem por fim verificar :
I. Si as receitas e despesas descriptas no balanço geral da União
(art. 14 da lei n. 106, de 11 de outubro de 1837, e art. 17 do decreto
n. 41, de 20 de fevereiro de 1840) e nas contas de cada ministerio,
guardam conformidade com as que se apurarem no julgamento das
contas individuaes dos responsaveis;
II. Si ha conformidade entre os referidos balanços e os resul~
tados das contas de responsaveis na p:trte attiner.te á liquidação c
arrecadação da receita autorizada c á ordenação c eflectivo pa~
gamento das despesas votadas ;
III. Si os mencionados balanços e as contas dos responsaveis
estão accórdes na menção das operações da thesouraria, dos movi~
mentos de fundos, das annullações de creditas e de despesas, da
eliminação por prescripção dos direitos creditorios e das obrigações
da Fazenda;
IV. Si nesses documentos se encontram elementos que expli~
quem as divergencias existentes entre os mesmos, quanto a qualquer
dos factos dos ns. I, li e lli do presente artigo ;
V. Si na arrecadação da receita, na distribuição dos fundos e
no pagamento das despesas, procederam os ministerios regular~
mente e com observancia das autorizações legislativas e de accordo
com os preceitos da contabilidade publica.
Art. 192. Os resultados desses exames e comparações devem
constar dos mappas seguintes, sujeitos ás epigraphes:

I. Receita publica
Mappa n. 1
Demonstração da receita liquidada, arrecadada c em divida,
formulada segundo os artigos da lei do orçamento.
Mappa n. 2
Comparação da receita orçada com a liquidada e arrecadada
no anno financeiro e no exercício.
Mappa n. 3
Comparação, por artigos, da receita liquidada arrecadada e em
divida, segundo as contas dos responsaveis e o balanço geral da
União.

//. Despesa publica
Mappa n. 1
Quadro geral da despesa do anno financeiro autorizada,
quidada, paga e em divida, classificada por ministerios.
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Mappa n. 2
Quadro comparativo da despesa, pertencente ao exercicio, liquidada segundo os balanços ministeriacs, com a autorizada, segundo os creditas legislativos.
Mappa n. 3
Comparação da despesa do anno financeiro e do exercido por
ministerlos, cofres e verbas, segundo os balanços ministeriaes e as
contas dos responsaveis.
111. Operações da thesouraria

Mappa das operações da thesouraria no anno financeiro, com
menção de cada uma das operações do movimento de fundos na
receita c despesa e comparação entre esta e aquella.
Art. 193. Estes mappas e quadros devem ser acompanhados de
dois outros attinentes á situação da administração da Fazenda e á
da divida publica.
O primeiro destes ultimas mappas, demonstrando o estado da
administração da Fazenda no ultimo dia do exercido, fará o confronto da receita e da despesa autorizadas com a liquidada, a realizada e a em debito.
O segundo, para indicar, em referenda aos emprestimos contrahidos e trazidos ao conhecimento do Tribunal, o estado da divida publica no ultimo dia do exercido, conterá as seguintes
especificações:
r. Demonstração da divida publica em seus desenvolvimentos,
com a menção dos juros, quotas c prazos da amortização ;
I!. Quadro dos encargos provenientes das pensões, aposentadorias, jubilações e reformas que houverem sido registadas pelo
Tribunal.
CAPITULO III

Relatorio
Art. 194. O Tribunal apresentará, annualmente, ao Congresse,
durante o sessão legislativa e por intermedio de seu presidente,
um relatorio acompanhado de quadros demonstrativos, no qual
offereça de modo claro elementos de informação sobre:
'
I. A situação da Fazenda Publica Federal, até o ultimo exercido encerrado, conforme os elementos de que dispuzer ;
, ;
11. As omissões, os abusos e as violações da lei, praticados. na
execução do orçamento em todas as suas partes e disposições i
lll. As reformas necessarias para que a contabilidad~ publica
offereça garantias de exactidão na administração do patrimonio W'io ...
cional, na arrecadação da receita orçada, na distribuição e ;--'~pU~
·cação da mesma ás despesas fixadas, com fiel e severa obser' "" nciá
da lei do orçamento, em suas secções, capítulos e artigos de~' •va sa
coml?reh.endidas nestes todas as discriminações feitas nas; tlf~~la~
cxphcahvas ;
·
~ .
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IV. O numero, a natureza e a importancia dos creditos addicionacs abertos pelo Poder Executivo, no intervallo das scs,;ões do
Congresso Nacional, a conformidade de taes creditos com os preceitos da legislação que regulam o seu liSO, os que tiverem sido rcgistados e aquelles a que o Tribunal houver negado o registo, c
os ÍU\H.lamentos dessa negativa ;
V. O resultado, em quadros resumidos, do exame das contas
dos responsaveis para com a Fazenda Publica e dos julgamentos
sobre ellas proferidos ;
VI. As operações de credito ;
~VII. Os contractos que houverem sido rcgistados, ou não, pelo
Tribunal;
1
VIII. Os registos sob protesto das ordens de pagamento e os
fundamentos das recusas de registo que deram .causa aos mesmos. ).
Art. 195. As directorias do Tribunal fornecerão ao presidente
os elementos necessarios para a confecção do relatorio.

Disposições geraes
Art. 196. Os ministros, auditores, representantes e adjuntos
do ministerio publico, directores e demais funccionarios do Tribunal de Contas têm sessenta dias para prestar compromisso legal,
tomar posse e entrar em exercido do cargo.
Não será permittida a posse sem o immediato exercício, salvo
quanto aos delegados nomeados para fóra da Capital Federal.
Art. 197. O almanack de assentamento do pessoal do Tribunal
será organizado na fórma do decreto legislativo n. 1.178, de 16 de
janeiro de 19C4, art. 1", § 14, lettra b, e art. 116 da lei n. 3.232, de
5 de janeiro de 1917, de accordo com os elementos requisitados das
repartições ou autoridades competentes e com os que forem fornecidos pelos proprios ministros, auditores c demais funccionarios do
quadro, devendo ser revisto annuahnentc.
Art. 198. Cidadão algtujj, até a idade de trinta annos, poderá
ser nomeado para qualquer cc.rgo ou Jogar, ou admittido, em
qualquer caracter, no Tribunal de Contas, sem que apresente a caderneta de reservista, na fórma do art. 124 do decreto n. 14.397, de
9 de outubro de 1920, salvo si for official, resalvados os direitos
adquiridos em virtude do art. l:J.o, do decreto n. 12.790, de 2 de
janeiro de 1918.
Art. 199. Ficam garantidos todos os direitos dos actuacs funccionarios do corpo instructivo do Tribunal de Contas sem dependencia de novos titulos.
200. O presidente do Tribunal, o director da secretaria e
das delegações ou del~gados terão franquia tclegraphica
a correspondencil de serviço, inclusive, quanto aos
em caso de urgcncia, para respostas telegraphicas
a quem forem transmittidas ordens, instrucções,
consultas e que não disponham de franquia.
As verbas ordinarias de material do Tribunal e os
concedidos para os serviços do mesmo serão
por ordem ou autorização do ]2!~idente .
. O Tribunal de Contt:> orga~ seu regimento inrefonnal-o quando jl!lf!~!S6J.i.
· • eniente. Nesse regia regular a orde!;J úW'~Ihos e a economia
Tribunal, não poder~itiéf;;:il\lterados ou modifi·
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cactos a sua competencia, attribuiçõcs das Carnaras, reunidas ou
separadas, nomeação, posse, exerctclo e garantias de que goza o
pessoal que compõe os seus differentes cargos, tudo emfim que se
refira á sua organização legal ; nem tambcm ser incluídas quaesquer
prescripções que contrariem dispositivos de lei em vigor.
Art. 203. Emquanto o Tribunal de Contas não dispuzer de edifício
proprio para as suas installações, continuará a funcciortar no edificio do Thesouro Nacional, cabendo as ministerio da Fazenda
prover ás necessidades da conservação das dependencias occupadas
e providenciar sobre a regularidade dos serviços de agua, esgoto
e electricidade.

Disposições transitarias
Art. 204. Ficam prescriptas todas as contas dos responsaveis,
anteriores a 31 de dezembro de 1890, uma vez que não estejam os
mesmos em alcance verificado para com a Fazenda Publica por falta
de entrada dos saldos no tempo d~::vido.
O Tribunal dará execução a essa disposição mandando expedir
quitação e ordenando o levantamento das cauções, depositas e cancellamento das fianças.
Art. 205. As contas relativas ao período comprehendido entre
1 de janeiro de 1891 e 31 de dezembro de 1920 serão tomadas por
uma commissão especial nomeada pelo Governo e composta de
funccionarios do Thesouro e do Tribunal de Contas, sem prejuizo
do serviço ordinario deste, e de gu.arda-livros contractados.
Art. 206. Aos que tiverem responsabilidade por gestão no período de 1 de janeiro de 1891 a 16 de janeiro de 1893 serão tomadas
as contas mediante exame arithmetico (art. 33, n. 1, e 34, n. 1, das
Instrucções de 26 de abril de 1832) e confronto dos documentos
justificativos das verbas das despesas.
Si o exame arithmetico das contas concluir pela existencia de
alcance, passar-se-á a instituir o processo de tomada de contas, de
conformidade cot!l as disposições deste decreto.
Art. 207. As primeiras nomeações para os cem novos lagares
de escripturarios (art. 124, Iettra a, da ld n. 4.555, de lO de
agosto de 1922), realizado, o accesso por antiguidade dos funccionarios do Tribunal aduaes, ao tempo da citada lei, ás classse
superiores, serão feitas ou por transfercncia de funccionarios de
outras repartições com o concurso legal, ou por empregados addidos ou, em falta destes, por extranhos devidamente habilitados em
concurso.
Art. 208. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 1 de Novembro de 1922, 101 o da Independencia
e 34'' da Republica.
El'l'l'AGIO

P ESSÔA.

JlumcJ·u Baptista.
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'l'e.belle. de venoimentos 4os !unooione.rios do Tribunal de Conte.a
Decreto n. 1.166, de 17 de dezembro de 1892. Decreto n. 1.582, de
31 de outubro de 1893. Decreto legislativo n. 392, de 8 de
outubro, e Decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896. Decretos legislativos ns. 1.490, de 6 de agosto, e 1.526, de 13 de
outubro de 190õ. Leis ns. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, c
2.356, de 31 de dezembro de 1910. Decreto legislativo n. 2.511,
de 20 de dezembro de 1911. Lei n. 2.544, de 4 de janeiro,
e Decreto n. 9.393, de 28 de fevereiro de 1912. Lei n. 3.232,
de 5 de janeiro, e Decreto legislativo n. 3.421, de 12 de de·
zcmbro de 1917. Lei n. 3.454, de 6 de janeiro, Decreto
n. 13.247, de 23 de outubro, e Lei n. 3.644·, de 31 de dezembro
de 1918. Lei n. 3.674, de 7 de janeiro, c Decreto n. 13.868, de
12 de novembro de 1919. Leis ns. 3.991, de 5 de janeiro de
1920. Lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, e Lei n. 4.555, de
10 de agosto de 1922.
o

o

~~

d

:.::"

""
"'
1:::"

rs~!=to.\f,

o

'-'
•>

..,;

11o

-<"

"'
d

...õ
E-<

----------------·- --------------------------

1 - CORPO DRLIB!':RATIVO
Ministros, sendo um Presidente do
Tribunal • • • • • •

\l 25:3:13$33\ l2:66G$GG\i 33:000$000

3\2:000$000

2 -CORPO
Auditores.

8 12:000$)0J li:001l$00.J B:000$000

111:000$000

F.SPRCIAT..

3 - CORPO y~gTR':JCTIVO
Direetores, sendo um Secreta do do
Tribunal . • . . •
Primeiros escripturarios.
Segundos ditos . • • •
Terceiros ditos • • • •
Quartos ditos.

4-

6:000$000
3:200$000
2:400$000
i :800$000
1:2!10$000

270:000$000
12tl:C00$000

2 25: 333$331 12:666$600 33:000$000
2 12':000~000 G:OU0$000 t~:00()$000

76:000$000
36:00U$000

~ 4:000$000 2:000$000 6:000$000

0:000$000
(1:600$000
6:0011$000
5:400$000
B:000$000
18:720$000
12: 48'J$(l00

3'lL000$000

MI>!ISTERIO PUBLICO

Representantes,
AdJuntos • • •

5 -

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

n:oo()$ooo
a5o: ooosooo

18:000$000
O: 600íSOOO
7;200$000
5: 400$000
3:500$000

4
40
50
50
35

J?ESSOA.L DF. NO\JB,\ÇÃO DO l"RB-

SIDENTB

Cartorario • • • • •
Ajudantes do Cartorario.
Porteiro • • • • • • •
Ajudante • • . • • • •
Dactylograpbos da Secretaria
Con\muos. • • • • • •
Correios
•

•
•
•
•
•

3:200:$000 1:500$000
1~ 3:600$000 2:000$000
1:800$000
,) t: 1.00$000 1:200$000
5
1 2:080$000 1:01.0$000
4 2:050$)00 1:0\0$000

i

4:ooo~oon

ol:SOO~OOO

6:000$000
5:400$000
3:600~000

3:120$000
:!;120$000

2~0

Gratificn•;ão no presidente • •
Idem aos otficiaes de gabinete •

t. 836; 200$000
3: 000$000

~: 000~000

3:000$000
15:000$006

Nota- Si o olficial de gabinete f<h- funcdonario, •ó perceberá ~/3 da gt".ltiflco.~ão,
Cu eejam, 6:000$000, si fúr pessrya cxtranha- \J:OOO$ilUO.
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D.ECHBTO

~.

15.771-

Rccti(ir:a o decreto

il.

DE

1

DI~ NOVE:\ll3!tU DL' l!J2~

·f/J.6M, de 31 tlc

de I!JJ.2

UffUS!u

O PrrsirJenle da fiepuhlica dos Estado::; Unidoi:l do Hm::;íl
deelarar que <\ de 23 :!J16$ü48, c não de 23 ::Jiü::;ü4t:;,
a parcella t eferente ao11 ministroa d<J Supremo Tribunal l\J ilif.al' e proc.;urador geral tia Justiça Militar do ercuito rJe
rl:l :316$tii8, aberto pelo decreto u. 15.654, de 31 de agosto
de 19:!:!, vara at tender, na conformidade do art. 1• du decreto
ll'~i::;lativo n. 4. G5!J, de 25 do dito
Iuez, ao vaga monto da
diiferença de veúcimrntos aos membros da .Justi!;a l\Iilitar,
no por iodo dP 1 d1~ .i unho ullimo a 31 de di'Zl'lllÜru vi ndnuro,
Iivando assim rectificado o mencionado tlcc.;rclu n. J !i. ü54.
Hio de .Janeiro, 1 de novembro de i!J:.'.!, JO!• da lmlcpondonda e ;34" da Hcpublica.
rc~ulve

EP!T.\CIO PEtiti(lA.

Joao l'amliâ Calouci'U$.

DECRETO N. 15.71:2-

DE !t

o!C :-;o\'E.\IIJno rm 1\1~:2

Abre ao Minister·io da Guer1•a o credito especial de 1 :300$,
para pagamento de di{/'crença de vencimentus ao cu11itão
do Kccrcilo de .2" Linha Jo;;,J Joaquiln Fra11co 1lc Sá.
O Presidente da ltepublica dos Estados

l~uidos

do Bra-

Ril, w;amlo da autoriza<,;fío constante do dccn~to Iegi;;Jaf iYn
n. 4. GO:J, desta data, l'l'solvn abri1·, pelo 1\linisl.el'io da Gw'n·a,

o crl·clilo espcc ia! de 1:500$, vara occorrer ao vagauwnto da
irnportancia a que tem direito, de dift'erenr.a de v1:11eimenlos
niío abonados em 1!J19 ao capitão do Exercito dn 2" Linha
Jos!i .Joaquim Franco de Hii, na qualidade de auxiliar do Deval'lamento ,ela mesma linha.
Itio c]p .Ja1wiro, lt de novcmiJro do 1!l?:.', 101° da Imlcpcndcncia e :li" da Hcpublica.
EPIT.';CIO PE.SSÔ.\.

}oõ.o Pandiá Caleucl'as.

DECRETO N. 15. ?'i 3,

D.U

í·

DE NO\E.I\lUlliJ DE

i 9:?2

~1bre ao

.Ministcrio da Fazenda o credito de 4.94 :OG.IJ$600,
para occorrcr âs dcspc::as dccurl'entes da 1 eorgail izar;õ.o
do 1'rilnmal de Coutas.,

O Presidente da Ticpublica tios Estados Unidos dn 13ra;;il,
lendo em vista o liccrcto n .. 15.Ti'll, ele 1 do eorrcn[c, que
modifica o Ilegulamento do Tribunal de CrmLa3, do c.;onfur~~~-~N
n
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mirlade ,com o rlispu~lo no art.. LH tlo (Jccn~to legi.slat~v-o
11 . 4 .555, do 10 de agosto ultimo L', usando das autonzaçoes
contidas no §
de!'sc art. e no de n. 150 uo mesmo decreto,
reo;IJhe abrir~ ao 1\linislcritl ela Fazenda o credito · de i'éit)
494:069$600, destinado a occorTor ás despezas netcssarias
para a (•xccução do supracitado d110relo, ~endo: 151 :0.69$üOU
para pagamento ele 'eacimentos ao pessoal accrcst~ 1llo, de
accôrdo com o quadl'O annexo ao d1Lo decreto, no pe.rwdo de
4 de novembro a 31 de dezcmbm do corrente anno, rt\is
295 :!lOO$, para «ajudas do ensto~ e 46:200$ vara «livro~ Je
t'Scripturação c material de expediente».
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1022, 101 da lndcpendencia c 34• da Republica.

z•

J<~PIT.\CIO

PESSÚA.

llomcrn Boptisfn..

Dá novas insil·ucções JlW'a o ltJlr1'{Ci{!Oamenlo tcchnico c 211'0(issimwl no estrauyei1·o
O Presidente da Itqmhlica dos l~slados lJnidoiô do Brasil,
usarúlo da autorização contida no art. DI. n. I:X, da lei nuJTIL'rn 3 .. J;:i.í, de 6 de .ianeiro d0 1018, revigorada pelo art. !JS,
fia li' i n. L 555, 1le 10 de agosto de~ 1!l2:!, resolve:
Art. 1. o .Ficam approvadas a8 in~trucções, que com este
baixam, aHsignadas IJelos mini>:'ilt'OH dP Esta,Jo dos Negocio;; da
Agricultura, Industria c Commcrcio o das Hnlal.iÕt~R Extcl'inre;;. estabelecendo a!:' eondi<;õe~ clL• escullm dos alumnos que
tenham de gnsar dns laYorr;; 1:nnet•didos pela referida lei, e
as obrigações a que ficam f;Ujl•ilos os mesmos alumnos L' os
institutos por onde se diplomarern.
Art. 2." Revogam-se as Llisposiçõc~ em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de Hl2?, lOto da Indepcndcncia c 3·í· da Republica.
EPI"L\CIO PESSÜA.
J. Pires do Rio.
A:.errdn Marques.

lnstrucçõcs approvarlas pelo decreto n. 15.774, de 6 de novem•
bro de 1922
:Ajr~. f." Os institutos de llnsino agronomic.o e technico
prçfJSSHmal, ()Ue SP propuzcrem a eon~cdm· a alumnos que
ha:Jam eonl.llmdo qualqur~· de ~~.:us etn·sos um. Pstagio de aperfCJçoamento no Pstran:;rJro, t•m dr1erminarla csvceialidadE',
devem preemhrr as SPguinlPs eundiçõcs:
.. . 1•, S\)-bmeltet' a registro os respectivos regulamentos, regJmento mterno e programmas dos refrridos cnrsos na Directoria Geral de Agricultura ou no departamento que fôr
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crcadr1 paea dirigir o ensino agrr~no1uic~o. eru se ft•afaudu do
inslitutos destinados ao ensino de agrieulLura, z:ootr.dmia,
vet.erinaria, industrias ruraas, chimica industrial, na Directoria Geral de Industna e Cummercio ou em departanwnto
corrcspondrmlE', si o nbjcctivo for a instrucr~ão tcclmica ru·uIissional, inclusive os curs11s do mccanica pratica;
2", r'rovar que os cst.aiJelecimcnLos
runecionanun reguIarnwntc e se111 intenurJção durante mais de Lres anuus, quo
são subvencionados ou auxiliados pela União, J<:sLado ou munieipio, o foram fiscalizados pelo l\linislcrio da Agricultura,
rw anno lectiyo de que se tratar;
3.. , terem sido approvados pelo ministro ~>cus rl'gulamcnfos, regimento interno e programmas dos cursos;
4", haverem comprovado, no caso de estabelecimento subvencionado pelo Governo Federal, as despezas relativas ú ultima subvenção, de accôrdo com os dispositivos legues em
vigor;
f>", submettcr an miuistcrio, na fórma d11 <tl'L. I", ~~ r~rtt
romplclnenfo do estatuído nus §§ ~", :l" e .'J":
a) lista do pessoal docente, indicando o~ t.itulos scienlificoi>' e a profissão correspondente a cada professm; e o mod0
como foi provida 11 respectiva cadeira;
b) quadro estatístiCo da watril'ula, frequencia c~eolar·,
r·xames, expedição de diplomas, enumerac.:ão dos gabinetes,
Jaboratorios, officinas c mais installaçõcs do ensino t.heorico,
Pxperimental e as dependencias attinentes (t insteucção pratica dos alumnos, sejam campos de culturas e de criação, com
installaçõcs correlativas, o as de indust.rias rll!'acs, sejam oft'ieinas ou quaesquer annexus destinados ao ensino tecl111ieo
profissional;
c) indicar os methodos de ensino adaptado, horario da'J
aulas, distribuição do tempo, com indicação da parte desttnada aos exercícios e trabalhos praticas.
Art. ~.o Dnn~rãn os eslabelecirnentos que Iwu verem saiisfeüo as condições esf i puladas no artigo anterior enviar ao
departamento respectivo, ele jam•iro a março de cada anuo, os
seguintes documentos:
a) relação dos alumnos que eoncluiram o eurso, na qual
venha indicada a approvação obtida mn cada disciplina, eomprehendendo a parte pratica da respectiva cadeira;
b) acta da sessão de congregação, designando, por ordem
do merecimento, os alumnos, que, tendo sido, pelo menos,
approvados plenamente em cada uma das materias do curso,
mereçam, como premio, os favores do esta;zio uo estrangeiro;
c) indicação da mesma. acta do instituto de ensino- ou
estabelecimento agricola c industrial estrangeirô, que convenha a cada alumno, de accórdo com a especi'ãlidade correspondente, o que scr(t submettido á. approvação do mlnistro .
.Art. 3." ,os alumnos quo 3c dest inaut aos cursos de aperfeiçoamento devem attestar quo go~am sandc, teem bua complé~iç-ão phy~ica, são rescl'vistas, ou obtiverem Iiennça do MinisLcriu ria GuetTa para se ausentarem do paiz.
Ar L. 4." A ma teria indicada pn r a oR cur~os de DJH'I'friçnamcnto nunea poderá rc~frrir-se a assumptos geracs, twm a
ramos do uma r•.specialidade, sinão a um dnlles que será claramente especificado o abrang~· ..; a parte theorica, experimental e pratica.
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Art. 5. o E' privatiYa do 1\Iinislrrio da Agricultma, ou,.ido o departamento competente, a escolha do estabcleclmcnto destinado ao curso de aperfeiçoamento, devendo Reruonsidcradas como elementos de informação as indicacões
que, a respeito. forem feitas })elas respectivas congregaçõe!i.
Art. 6." i:ió haverá cursos ele apcrfcir:oamcnto no CS··
trangeiro, Pm qualqw•r rspPcialidade, no ea;;u dn nÚ 1l haYer
no pai..: t•slahrle.cimcntu adequado a csso fim.
Art. 7. o Os e si a!Jdccimcnl n~ nscolhidos para os eur,::os
de apcrfl'iço:unrntu drvcrão tc1' organiza(_'ão idenl ica ú da~
quelle:=; onde foram diplomados os alumnos, allenclcndo-se, em
todoti ns casos, á hicrarchia pcdagogica de uns c outros dos
1·eferidos insti In tos.
Al't. 8." Em consr•qJH~ncia tlo al'f.igo pt'l't'cdl•nlc. os alnmnos dl' escola;:; pral ieas dr• agTunouJia ·~ tcelmil'a-]H'Ofissiomte~ poderão fazer ·I' I 1rsns tk UJil'l'feil;oa mcnl o nu e si J'augeieo,
rr;;pectivamente. l'lll in~tiluloK :·dmilat·•·s. ou ·~m explurac;õPs
rnrao,.;, bem ot·ganizadas, ~~ cc;LalJelecimenlos JaiJt·i:; ou officinas.
Art. !)." 1D•J accônlo com o al'i. 6". o~ alumnos da,; esr.ola.,; de arf ifices, mantidas olt suhvcnciouada::; pelo Minislerio da c\gricultura só pnr!l~rão faZI)J' r>,; I agin nu PSLrangciro,
qtmndo não o pndeel'm rPalizar. a juiw du n•iniKlro, na Escola Nol'mal {!to .\rl1·~ I' Offieios \VI'llt:l'~lau Braz.
Art. 1O. Os alumnos de qualqUI'L' eateg·nria que SI.' propuzerem aos cursos de aperfeiçoamento no estrangeiro deve·
rão conhecer a língua do paiz para ond•~ prctendrrem dirigir-sr. pelo qur ~erão subnwtl.iclos a rxamc na sédc do minislcrio, de conformidade com as in:;Lnw;ões que forem expedidas para esse fim.
Art. 11. O exame cl1' que tt·afa o ~~1'( igo anh~rioe Sl't'á
feito 1wrante mesas nomeadas velo ministro I\ nmslarú tle
uma pl'ova tllenl'ica (tmducçãoj e outm ]Jratira (conversação) sobre ailsumptns tirados ú sorte e rcfrrcnll'S ú espe~ia
lidadc a que o al11mno se propiiZer.
Art. 12. Terão ]n·eferc-ncia. denf n• os alumnos indicadoR, aquclles que .iú houvet·em fdto no paiz c:::fagio dn especialidade preferida.
Art. 13. HecclJillos os dncnmenlos d1' que trata n art. ~",
cumprirá aos departamentos conlpctr•nles organizai-o~, Jo
modo a snbnwf tr•rPlll :i ap!Jl'IJVfH:iíu dn minisfro um quadrn dos
alumnos regnlarmentc indicados e distrilmidos por Estado's,
inclusive o DislricLu Federal, com cspecifiLmção da especialidade que deve constituir o estagio e dos instituto::> estrangeiros qur• ltouvrrPm siri" prcfrorirlu ...;.
Art. 14. São casos de preferencia, para escolha uos estabelecimentos que ~c JH'Opuzr!n'm a obtl'r para os seus alumnos
os favores dos cursos de aperfPil;u·amento technico e profissional no Pslranf:\"eiro, nbsenadn vara, o dito cl[cito o resultado
lia inspre~ão r·XL:rricb pelr1 :\!inislerio:
a) nat11reza rla orf:\"ani?.ar_:ão de r·aila e::,tabclccimcnlo e
seu apparclhamPi!l(o tcclmicu para o ensino thcorico, experimental e ]Jratico;
b) modo de pro'Yimento dos cargos docentes c de execução tio programma escolar;
c:) numero tlc alumnos matriculados nos lres ullimos
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annos c rocf.ficirnto dos diplomados durante o mesmo período.
Art. 15. Ao alumno escolhido pelo m.inistro para os cursos cte aperfeiçoamento· compete:
. 1•, drclarar por escripto que se submeti r á indicação
frd a ~ a todas as condições estabelecidas nas presentes Instrucçoes c a quaesquer ordens emanadas do ministro;
2", apresentar-se ao ministro ou cünsul do Brasil no' paiz
onde se fixar;
3•, Rolir_itar do ministro apresentação para o Instituto
o_u r.~tabriPCJmPnf o onde deve ser Jf'ito o curso a que se destma C\ no qual cumpro matricular-se ou solicitar admissão,
subordinando-se em um c outro raso aos regulamentos correspo'ndent.es e á respectiya fiscalização;
-í •, applicar-se cem solicitude ao estudo ela especialidade
escolhida, assistindo ás au-las theoricas e tomando }larte em
todos os trabalhos pratico~, conforme o rrgirnen CUlllllllltn aos
demais ahmmos;
5", nf ilizar a mensalidadr fornrcida pelo C:oyerno para.
todas as drsplt'zas pessoa-es, inclusivo o pagamento das matriculas das rsco'las on as cont.rihuiçõrs exigidas pelos estabeleci n1rn los ngri cola;; on fabrica~ em que fiznrnn o p;;fagio:
G•, r•·mPI ter himrmalmrnlc áqurlles do~ Deparlamentos
indicados llll artigo que lhe corresponder, a~sim como ao Instituto onde hmi\'OI' frito seu curso no paiz, um rclatorio minucioso dos rstudos c ITabalhos rPaliz:auos, indicada a naturc·za rios rstabelrcimcntos respectivos, enviando programma
e .iuntanrlo bo'letins ou certificados dos chef€S respcJCt.ivos
sobrr ~na applicaçfio c aprnvPifamPnfo. :():s r~r·riil'ieadns referidilS Uf'\'Priío sPr visado:; pelo cnnsul brasileiro;
7". rr:rrPssar ao Brasil lop:o fJUP tenha terminado o n.stagio, não Jhr: srnJo p~rmittirlo accritar qualquer collocação no
esfrange,iro, sem haver prestado s~rviços ao paiz durante
drms annos, salvo licr:nr,.a ,•special do ministro;
8", remrfiPr mrnsalmPnt" tí Dirf•ctoria Gural dr f:rmtahilida~c do Ministerio da Agricultura communicação do t-ecebimento de sua mensalidade, com indicação da data e do lagar
onde sr achar, ]Jrcenehida a fol'malit!ad0 Ll<1 parte Jinal d<1
alínea G";
\)", rnYiar ao ~Iinistrrio, por intermrrlio dn lkpartamr-nto
eompP!.r'n' P, n Ite:-; lado mrnsal ele frrrrnencia (,~ aulas ou aos
estnbelrcimrmtoi'l rnrrues ou fn:bris onde esLivrr fawndo o estagio, devendo ser os mesmos visados pelos directores dos
ditos PStnlwlrcimentos ou pelo ministro on consul dn Brasil;
lO, manter cnrrespomlencia com o rlirector elo Dr•nartamrnfo a qtw eslivrr snhordinaüo o estagio, com o' fim de informar sobre as or',currencin.s rrfrrentes ao rcsJwdiYn cur3o;
11, de Yolta ao Brasil, re·p:isfrar o seu cnc!Prrr,:o no Depari amento rorrosponJrnle do i\Iinisterio.
Art.. Hi. O alumno designnr:!o 11ara fazrr o curso dr aprrfciroamento nilo poderá transferir-se do paiz que lhe- LC'nha
.~ido indicado. l'ahrndo-lhr aprmas. mediant!~ ordem do Ministro', lransmittirla por inlrrmrdio dn Ministro on Com;uJ do
lWa~il, mmlau· dCI cstabcil-.cimento, dPnl.ro do nw~mo paiz.
Art. 17. Fica ao ministro a fa.enlrlarlc de su~prnrlrr a
me7.ada e fazer regressar ao paiz, clC'ntro dn prazo de úO dia;:,
o nlumnn quo deixar de cumprir no e~trangr;iro qnalquer de-
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terminação das presentes Inslrucções ou revelar insufficiente
aproveitamento on má eonducta.
Paragra•pho unico. Terminado o estagio, perderá o alumno o direito á passagem de volta c á pensão mensal, si não
regressar no prazo de quarenta dias, salvo o caso do artigo 2L
tA.rt. 18. O Governo conceder•á aos alumnos, para se aperfeiçoarem, technica e profissionalmente, no estrangeiro:
f.• Passagem de ida e volta.
2.• Pensão mensal, durante dons annos, contados da data
'de sua partida do Brasil, na importancia que fôr indicada por
lei orçamentaria.
.
3.• O pagamento da mensalidade será feito no principio
de cada mez civil. por intermedio do consul, de a:éc.ôrdo com
as ordens expedidas pelo Ministro da Agricultura/
4.• A primeira memalidade, que se contará do dja do embarque do alumno para o estrangeiro, ser.á paga adeantadamente.
lert. 19. O Governo, sempre que. julgar conveniente, inspeccionará os alumnos, fazendo visitar, pelos representantes
diplomaticos ou os consules nos respectivos paizes, os estabelecimentos onde RO fizerem os eslagios, de modo a inquirir sobre a conducta dos alumnos, sen gráo de aproveitamento, natureza do ensino ministrado, afim de verificar a veracidade
dos relatarias bimensaes de que trai a a alínea 6• do artigo 15.
Art. ·2:0. Terminado o prazo do estagio, será garantida ao
alumno a passagem de volta.
Art. 21. Os alumnos a'ue, terminado o estagio no estrange.iro, pretenderem ampliai-o, porlerão fazel-o por conta propria, mediante autorização rio Ministro.
Art. 22. Os alumnos quA houverem realizado com aproveitamento o curso de anerfeiooamento technico profissional
no estrangeiro terão prcferencia para o nrovimcnto interino
do!'! cargo!'! technico!'l de sua~ especialidade~. até a realizaç.ão
dos concursos.
DEüR!ETO N. 15.775-
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Rcaulamcnta o scrvir;o de Loterias
O PreRirlenffl da Rcp11hl icrt rloc; F:starloc; Unidos do BraRil,
'da at.trihui<:ão que lho confpee o art. 1.R, n. 1, · da

n~a'nrh

C:onsfituição da Republica:
flr.solve que, na execução do f'erviço de loteria, seja
ohsArvarlo o regnlmnenfn qtHl n esfo ·acompanha 10 que vae
a~signado pelo Ministro rle Estado dos Negocios da Fazenda ..
Rio de Janeiro, 6 de novcmhro dfl Hl22, 101• da Indepemlencia c 3 i o da Repnhlica.
EPITACIO

PESSÔÀ.,

Homero Baptista.,
Regulamento das loterias
A rl. 1." A exploração de loteriaR, em todo o territorio da

RE'pnhlica, r>
)TIE'ntG.,

:-;ulJOrdinacl~

::'iR

dispo~içõE's

do presente reg:ula-

t.c·,'(l!"
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DAS LUTEH!Ml FEDBRABS

Arl. 2.• O servico de loterias fedm·acs compete á Companhia de Loteri!s Nacionaea do Brasil, durante o t{)mJpo de
duracão do seu contracto, obrigada, a meama Coinrpanhia,
aoq seguintes onus:
a: contribuição fi~a de 2. 000:000$, que será recolhida
no 'I'hesouro Nacional em prestaç.ões quinzenaes c adeantadas d~ 83:333$333;
b) idem de 5 o/o sobre as vendas que realizar annualmentc acima de 15.000:000$, devendo ser paga está percentngcm, por quinzenas vencidas, com a tolerancia maxima do
10 dia.o, -e a partir da data em que as vendas rio anuo attiu~
giren: aquella cifra;
idem de lt5 contos, que será recolhida no mez de març•l
rln cada anno, e .destinada ao nstipendio dos ser·viçoi'l de fiscalização não t-endo direito a Uompauhia á restituição das sobras
que porventura se verifiquem;
·
d) appôr· nos bilhetes que expuzer á venda o sello adhesivo proprio, no valor dCI 1 O % sobre o preço dns mesmos billtrtrs:
Parugr·aplw uni co. -- Das cont.ribuiçõPs JJI'Pvi,;l as nas
loUras a, b e rl, a metade constituirá renda da União, c a
c,utJ·a metade será applicada em subvenções a estabelecimentos dl' infitruc~;ão e bencficencia, conforme a relacão c dqtacão que forem annnalmcntc estabelecidas pelo Congresso Nacional •
i\.rt. 3.• Findo o prazo do contracto, o levai1lamcnto da
canção pela companhia, será ordenado pelo Ministro da Fll.
zenda, sómcntc depois de liquidadas por completo todas as
rcsponsahil idades do mesmo contracto.
§ 1." A caueão garaJ1tirá. assim as contribuições previstas
no artigo anterior, cnmo tambem o pagamento dos prcmios o
multas que forem impostaR pelo Governo por inadimplemento
de qualquer daB clausulas do contracto.
S 2.• Desfalcada a cancão deverá a companhia integral-a
no prazo de /18 horas, contado da intimação feita pr•lo fiscal.
§ 3." Os juros das apolices caucionadas serão recebidos
directamcntc pela companhia.
Art. <l." Na vigencia do actual contracto. celebrado entre
o Governo e a companhia. nenhum onus além dos estabelecidoB no art. 2" poderá recair, directa ou in di rcctamente,
sobre as loterias contractadas seus bi!hestes c respectivos
rn·crnios.
'
. Art. 5." As loterias exploradas pela companhia :,ão con-;: ,
Siderarlas como serviço publico da União, e terão livre curso
e~n. todo o territorio da Republica, perlcucenrlo-llw a excluSlVJdade de venda no Districto Federal.
Art. G.• A União abster-se-ha de fazer concessõel'! de loterias ou explorai-as durante a vigencia do contracto ceie~
brado com .a companhia, e não permittirá a circulação, fóra
dos respectivos estados. de bilhetes de loterias eRtnrloaes res?-lvados, ]Joré~, ~s loteriaR já concedidas á Sociedade da Cruz
verm.elha Bras1!e1ra e ao Instituto de Assistencia á Infancia
do Rw de J~neir?_. bem como as de concessão estadual que
estando na Situaçao prévista pela parte primeira do art. 29:
do de~reto n. 8.597, de 8 de marco de 1911, venham a obter
Q RegiRtro na fórm11 cle.'lte Regulamento.
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Paragrapho uni co. A exclusividade de venda no Districto
Federal, conferida ás loterias federaeB, pelo art. 5, s~ffre .e~
crpcão relativamente ás l()ic'rias a que sr, refere a disposiçao
precedente.
. .
Art. 7." A quota de.?tinada a premios ~erá ~o mm1mo de
60 o/o do capital de emissão de cada loterya, nao ~c c?mputando como capital o valor do sellu adhesivo, que scra pago
á parte pelo comprador do bilhete.
.
.
.
Art. s.· Em todos os planos OR trcl>, prm)CJros pr~m!Os
não poderão :;er inferiores a 1 :000$, e u prcco de cada bilhete
on fracção não poderá ser inferior a 60.0 rris.
Paragrapho uni co. Em torlos os h1lhet.es será estampado
o respectivo preçn liquido. ifltn r, o prrço do plano accrescido
do valm· do Rei! o adhesivo.
Art. 9." A companhia manterá agencias em todos os Estados da Repnblica, devendo communicar, ao fiscal das loterias a st;de elas mesmas e os non1l's de seus representantes.
Art. 10. Os planos, tanto rla!4 sérirs como das loterias inteiras ou reunidas, bom como os modelos dos bilhetes
sarão apresentado~ :í fiscalização, pelo meno" at(• 30 dias
ant~~ \las respecf ivas ext.racções,. eompl\bindo ao min!istro
da FazPnda negar-lhes approYaC~ão, se infringireni oil mesmo;; qualquer das clau~ulas da concessão ou di.;positivo legal atinente á loteria.
tParagraplto uni co. Decorridos 20 dias da apresentacão
uos .planos e modelos á fiscalização, srm quo seja communicada á companhia qualquer deliberação do ministro a respeito, ter-se-hão por tacitamente approvado; os rC'fcridn~
planos e modelos.
Art. 11. A companhia é olirigãda a res~atar us bilhelc,;
premiado~. immediatamcnto apô.'l ;ma apresenl ação, prescrevendo nm favor da mesma, os prémios que nfw forem reclamados dentro do prazo de um anno a contar da data da extracção.
Art:12. O Ministro da Fazeriâa imporá á companhia a
multa de 2:000$000, por dia que sr vrrlf1car de atrazo no
pagamento das contribuições ifJreYislas no arf. 2°, podendo
rcleval-a drstc pagamrnto, fJ1lamlo a ITIL)ra fõr devida a !'orça
maior.
Art. 1::1. A companliia não fwclrrá tramfcrir a outrem
a sua concr,,:;são para exploração das loterias i'ecleraes.
Art. H. As loterias f·ederá!'~'l poderão ter quaesqner denominaçõeg, comtanto quo nos rc;;pectivos bilhetes figure
sempre por extenso, o nome da eompanllia.
Art. 15. Se a companhia se incum'bir da Pxtracç.ão dn
quaesquer outras loterias, a titul.o oneroso ou gratuito, destinando-~e ou não. o rf'sulf ado d~Hl nwsrnas a a~socia6iPs lJf'nPficentes ou outra~. pertrnrrncln a terceil'Os a 'rr.~pectiva
conce.;são. tac::~ loterias sr~ repnf:1rão pa!·a tncl•1S os f•ffrito~
do prP.•:;cnfr rrgulanwnto, como Sl•ndn Pmillirla~ ·JlPla cnmp~nhia r :::oh sua responsabilidaclro, r·nm a~ Yrtnfng-Pns c ontH
1·elativos á" loterias federac~.
Art.. IG. Os livros drt companhia como os de quacsqurl'
casas onde se explore o negocio de loteria, oodorão ~;er em
quallJill'J' opporfunidade examinados pelos ifiscae,; <lo loteria<:, ou por qnnpsqnet· funrcinnarins :1 qurm c•mfira o Ministro da Fazenda :ltlribuição c~pecial para c;sc fim.
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Art. 17. As extracções serão publicas, presididas por
em director da companhia e assistidas pelo fiscal do Governo ou seu ajudante que fôr especialmente designado.
Art. i8. Os sorteios far-se-hão por machinas :Fichet,
que a companhia deverá possuir de modo a formarem _sempre t.res jogos completos, em ·perfeito estado de funccionamento.
Art. 1 !J. O sello especial de loterias para ser ap:posLo
nos l.lilhtes que forem expostos á venda, serão adquirido~
pela companhia no Thesouro Nariunal, e pelos sm1s agentes
gcraes nas rlelegacias fiscaes dos Estados.
._
§ 1. O pedido será feito por meio de tres guias, uma
das quaes scr{t remetlida á fiscalização.
§ 2." Sómcnte aos seus agentes gcraes, podpr;i a couipanhia rcn;etter bilhetes por sellar, c a taes agcntt~s ('abcrú
toda a re,·ponsabilidade pelas multas e outras penas fis·caes
que resultarem da apprehensão ae bilhetes encontrados á
venua, sem scllo nas respectivas agencias, on rm cf\tahr~lnci
ment o" <' ambulantes, qup JH'.~sas agencia~ os I Pilham adquirido.
Ar!. 20. O f\rllo R<'rú rullocado no wr;;o de cada hilhPI c
nu fracção e inutilizado por carimbo, que deverá conte~ o.
nomr da companhia e a data da inutiliza<:ão.
~ 1. o O carimbo dos agcnf.N; geJ'al'R nwnrionará aJ(im
dm; dizPrf's aeima o nom<' rio ag<'nle e c. lugar r:n agenci:t.
Ar!. 21. Para os rft'eitos rla cohr:mça do SPllo, qualquer
frac(;<-to de mei10S dP 1.000 réis sr-r:í <'CJ'Iip:n:;:la n. 1 000
l'r'ts .
.'\ri. 2?. O; h lh<'l<'s RPrlo impr•·~~~H 111: ~ d hograplJ~l.'los
,. o,•yer·üo eonf,'l' ai(iw riu r""l':•divo n··~111-:r".
a) o nome por rxiPnso da rornpanltia e n log:w rle sua
0

SI~ f!(';

b) a tlcelaração ele serem inteiros ou fraeçíies;

a impol'f.ancia cxaeta do eusto, em que SP I crá ele
incluir o valor do sPilo;
c/) o plano da lotrria eom nwnc:ão rio f'Pil capital;
c) iml icar:ão rla lPi e do rontracto qur ant orizam a lolrria;
f) d<'signar,flo do logar, dia c hora r! o sm·l ,, i o.
Art. 23. Depois rir~ Pxpost.os :\ v<'nrla o" IJilhcl f'S, a lnl<'ria sú porlr>r:'i sf'r adiada fHlr rllilwra~flo rio mini:;fro ria PaZf'Ilfla, profrrirla Pm rNIUcrinwnto rla. eompanhia. que expollha razíif's prorerirntrs para esse arlianwnlo.
Art. :2·1. Logo aplÍs carla <·xlraeção a companhia affixarú na sua Sf~r!f', em log·ar accessivcl ao pnhlico, a lista official rios nunwros sortPados, rlevidamenle Yisacla, p<'lo fisea!
que hnuYPJ' nssi,.;firlo ú extracçãn.
Art. :?G. O l1ilhete de lnlc'ria •' considerado para !orlo~
O!'i ct'feilos de direito, um titulo ao porf.arlm·.
A ~ompanhia. nfw r<'rusarú, Pll1 nenlJuma 11~ pol hpsr o
par::-anwnln do Jll'f'mi_n ao poeladm· rio re;;pr·cl iYn billw!P, ainda
I(UI' pm· eno das ltsfa,; ou qualqti<'I' outro Pngann, o IPnlm
vago a onl!·em.
~ 2." No caso de r<'CChPr a. rompanlt ía orrlf'm .iurl ieial,
mesmo que Rf'ja pm· simplf's i nl et']Wli<J.t;ftn, para nftn ef!'t)rluat· o paganwnl11 de algum prnmin, sr'!'á Psl" r!Ppnsitado
judie ialmPntr pm· conl a rlP <turm per! <'llrPr, r1•ssando a par!. ir rJns,.;p rl~:po.si lo, lo ela a r1•sponsai.Jil irladP da nH~'ma companhia.
c)

§ 3. o Tendo duvida a companhia sobre a authenticidade
de bilhete apresentado para recebimento de premio, poderá
ainda, effectul:lr o deposito da respectiva importancia, com
a, cl!).usull\ de não ser a mesma levantada sem prévia decisão
judicial que conclua definitivamente em favor da authenticidade do bilhete em questão.
Art. 26. O portador de bilhete premiado que não for
immediatamente satisfeito, na séde da companhia, apresentatará o referido bilhete á Fiscalização que depois de -ouvir a
companhia, pelo prazo de 24 horas, lhe fornecerá a guia necessaria para receber a respectiva irnportancia na Thesouraria do Thesouro Nacional.
§ 1. o O fiscal consignará na guia o dia ela extracção o
plano da loteria e o premio que competir ao billlele apresentado.
'
§ 2. o Effectuando esse pagamento, c. fi Real procedrá
pela i'út·ma no § 2°, do art. 3" •

.AYL 27. São consideradas illeg11cs o clandestinas quaesloterias estrangeiras, bem corno as estaduaes, que não
estiverem nas condições previstas pela clausula primeira do
contracto firmado pela União e a Companhia de Loterias Nacionaes du Brasil.
Art. 28. As loterias estaduaes cujOJ> concessões estejam
na süuação a que allude a referida clausula cuntractual, isto
é, cujGs contractos tenhàm sido celebrados até 31 de outubro
do ~\lili, só poderão circular fóra dos respectiVO!i Estados,
uma wz registradas na Fi~calização das Loteria~!!,
qt~cr

DO !lEG!ST!lO

Art. 29. Para obtenção dO registro deverá o respectivo
concessionario instruir o seu rnquerimento, ao Ministro da
Fazenda, com os seguintes documentos:
a) cópia authentica da lei que houver autorizado a loteria;
b) idem do contracto celebrado para a exploração da loteria.
Art. 30. Encaminhado o requerimento ã Fisealizaçáo, deverá esta verificar a data do contracto, do que depende preliminarmente a concessão elo registro, e os demais documentos
apresentados, emittinclo sobre tudo seu parecer.
§ 1." A' vista do parece,r do fiscal e de outros que julgar
convenientes, decidirá o ministro da Fazenda ordena~ ou não
o registro pedido.
§ 2. Autorizado o registro, 'fornecerá o fiscal do Governo
ao concessionario guia para recolher ao Thesouro Nacional a
importanci'a de 200:000.$, em dinheiro ou em apolices da divida publica federal, a qual servirá para garantir o pagamento
dos impostos, contribuições e multas a que estão sujeitas as
loterias registradas.
Art. 31. As loterias registradas são obrigadas aos se ..
guintes onus:
a) imposto de 5 ~ tobre o capital, isto é, sobre o mon~
tante da ernis::ão de cada loteria;
0
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b) imposto de 5 % sobre o valor de todos oR premias'
superiores a 200$, ainda qtw os rcspect.ivos bilhctns não te~
nham sid() exposto!! A venda;
c) imposto de sello na raz!io de 10 .%' sobr~ o preço dos
bilhetes que forem expostos á venda;
'
d) <tuota de 2 :00~$ por anno para os serviços da fiscalização, a qual será recolhida ao 'l'hesour() no primeiro trimestre de cada anno;
c) ·quota fixa annual de :200 :000~. que será dividida em
duas partes, destinando-so uma ao Thesouro Nacional e a
outra á~ instituições subvencionadas pelas loterias ferte.raes .,
Art. 32. As loterias registradas submetterão seus planos,
quo deverão moldar-se pelos das loterias federaes, á approvação do ministro da Fazenda, pela fórma estabelecida no
nrt. 10.
ArL 33. As loterias, depois de registradas, não soffrerão
aggravacão de onus, durante todo o prazo dos seus contractos.
l<T igualmente respüitado o direito adquirido das loterias J::í registradas, quo continuarão Rnjeitas, sómente aos
onus :1 que se obrigaram. durante o prazo dos respectivo~
eontr~rt.m; e .suas prorogações.
§ 1." As prorogacões dos contractos registradoR doverãó
ser a·•rrbadas pelo fiscal do Governo no respectivo ferm~
de rr~lstro ..
§ 2.• A loteria registrada que deixar transcorrer um
anno 8cm effectuar nenhum sorteio, ou que deixar de, nas
{•pocas .proprias. recolher ao Thesonro a quota da fiscalizac.ão, haver-sc-ha como tenr:!D renunciado ao registro, que
sorá can('rllado por acto do Ministro da Fazenda.
;AT'f. 3tL Não poderão ser registradas quae~qucr loterias
concedidas por municipalidades, nem as qne resultarem de
·.~once~~ões provinciacs feitas, ao tempo do Imperio a irmandades. orr:!rn.s terceiras ou quaesquer outras instit11 ições.
Art. 35'. As extraccões das loterias registradas ,serão.
cffcctunrlas obrigatoriamente na Capital Federal.
O fiscal designará por solicitação do concessionario, o
dia da oxtraoção, não podendo entretanto designar mais de
2 dias na müsma semana, pertencendo os restantes exclusivamente ás loterias federaes.
ArL 36. Nos 2 dias destinados ás loterias estadoaes re~
gistratlas. noricrão com estas concorrer as Joteria.s federaes.·
Art. '217. O nrod11cto do imposto de 5 % sohre os premios
supel'inrcc; a 20-0$, das- loterias registradas, c a metade do
quf' ~'f'Sull.ar da venda do seno arlhesivo p:Jra as mesma,;
.s·~rãn :Jr~crescidoF< á qnnf.a de beneficios ·eslabell'1·,ida pelo paragrapho nnico do art. 2.''.
A1·t. 38. As disposições consignadas neste capitulo serão
extemiv·as á Companhia de Loterias Nacionaf's do tBrasil,
p~las loterias registradas quo explorar ..
DOS INFIÚCTORES g DAA PENAS

Art. 39. Constituo jogo de azar, passível de repreSBão
penal. a loteria de qualquer e~pccie, não autorizada por lei:
f1'der;;l.
Considera-se loteria:
a f analqner operação em que se faca depender de sorteio a obtenção de um premio em dinheiro ou em bens d-A
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outra natureza, seja qual fôr a denominação que ~c lhe dê,
e o sen processo de sorteio, adaptem bilhetes, listas, coupons,
vales, papei.s manuscrlptos, signaes, symbolos QU quarqucr
nutro meio paTa distribuição dos numeras e designação dos
jogadores on apostadores;
b ~ qualquer jogo, operação on aposta, cujo dosfecho ou
Polu<:ão dPpenda de sorteio •PfferLuado 1xn· lotcri\a antoriz:ula;
c) as apostas sobre corridas de cavallos, quando effectnadas fóra dos respectivos prado;;.
At·t. 110. Não se cnmpprlJCJHlem nas clisposi~úcs do arLign
nntcrior:
a i o:; sorteios que rt~alizarcm as sociedader; anonymas
para 8imples ·resgate (!C acçõcs on debnnlures, desde qu1J
n:io haja bonifica·ção de nenhuma espccie;
lJ~ a venda de artigos de commcrcio ou immovcis, me~
diant c sorteio, na fórma do respecliYo regulamento c sendo
absolutamente defeso conYcrler em dinhiro os premias sorteados.
Pamgrapho unico. - Para taos sortrios de mercadoria,,
não sr IWrmiltirá a emissão de bilhotcs, coupons ou vales ao
portador, e lleverão constar de livro arpropriadn os nomes de
todo~ os preslamistas, cóm ntrll(:ão dos pagamentos f!'itos e
por fazer.
c) os sorteios de apolices realizados pelas Companhias
de seguros de vida, que operam pelo syslcma de prrmios
fixos actuariacs c que antcriormenl c no regulamento que
baixou com o decreto n. 14.593, de 31 de dezembro de 1920,
tenham arlquirido o direito de effectuar taes sorteios, consoante o disposto no art. HO, do referido regulamenlo.
Art. 41. Como meio de prop!!ganda do negocio, poderão os estabele•cimentos commerciaes distribuir brindes aos
seus clientes, mediante collecção de bilhetes, vales ou con1Jons que disputarão os premias
]Jelas respectiVas quantidades, mas nunca por sorteio.
Art. 42. São considerados infractorc.~:
1', os autores, emprehcndedores. agentf's ou banqueiros
do loteria. ou de qualquer outro ,jogo de azar, uma vrz que
·não estC'jam autorizados por lei federal, c concessão do poder eompctentr\ para a rrspectivn exploração.
2•, os que fizerem a distribuição clf\ bilhefes das loterias
a que so refrre o numero anterior, rm a sua venda, como intermediarias, transportnrrm listas, tomarem nota de nomes
r cncommendas ou praticarem qualquer ontro acto que rea~
lizc ou possa. realizar a operação prohibida entre o JJonto,
pessoa fJUl~ concorre merliantr crrta qnantia á obtenção <lo
prr-mio, c o lwnquriro, prssoa a qnc sr destina rssa quantia
r CJill' se obrig-a ao pagamento do premio:
3", os qur expnzerrm á Yenda introduzirem ou .guardarem em lugar occnllo, bilheteg rle loterias cslrantrciras ou
r.~t.arluaes, qnr devam srr consideradas clandestinas srgundo
a disposição dos arts. '27 r '2S rlrste regulamento o tambf'>m
ns que se honverrm incumbido rlo 11agamento de premiaR sorteados por t ncs loterias;
1", os ([llr prr~tarcm auxilio dr qualquer natureza, dirccta ou indirrclamPnlc, ans hnnquriros a rrue se refr1re o numero anterior. de modo a facilitarem a pratica da contraYenção;
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5•, os quo venderem bilhetes contrafeitos de 1oLcria8 autorizadas, ou bilhetes authenticos dessas loterias, relativos,
porém, á ·extracções já realizadas;
G•, os proprietarios o gerentes de estabelecimentos lyTIOgrar1hicos ou iithographicos, onde sp, executem serviços de
impressão c a'cabamcnto de bilhetes, listas, avisos ou cartazc~ ue propaganda, relativos a loteria~ que não 11ôssam legalmente circular no lug'ar da situação de tacs ~~~talJclcci
mentos;
7•, os gerentes o administradores de jornaes e cmprc-·
za5 de propaganda, que publicarem ou expuzercm em letreiros qualquer mwuncio ou aviso, de loteria prohihida tlc
eircular no lugar em que tiver a séde o jornal ou for afJi~
xallu o annuncio;
8", us que ·vcrlmlmeute fizerem propaganua rlc loterias
clande~tinas, ou expuzerpm ('IH lugar acecs~ivel ao vubl icn,
a relação dos uumct·os sorteados por tac:; loLedas.
n•,os quo tomarem parte como ponto, vizando i"Óment.c
a obtenção dr. premio, Pm qualquer loteria nu jogo de azar,
nxpluradas vur r1essoas que c~tejam nas ·condit,;õcs da alínea
primeira.
1 o, o~ eonees,;ionaón::: das loterias fcdr'raes
ou .seus
agl'ntcs gcraes, quando cxpuzcrem á Ycuda bilbclcs uão se 1Jallos ou iJ:sul'ficientemcntc sPilados.
Art. ·13. Aos infractnres SE; applicarão as seguintes vclia:':

I -- Para o.~ casos das ai incas 1•, 2", :1•, !1• c 5" do artigo 4:? - 2 a G mezés de prisão ccllular e nmlta dp 500$ a
:! :GOO$. além da inutiliza<;ão dos bilhetes c li;.:t.as, r verda
para a União tl•) tudos os valores sobre que vrrsar a lulct·ia
uu jog-o, ;;,)\IS apparrllws r. instt·nmPnlo.~, ulPnsilin:", lliOVr:is
() dccm·a~·.õc~ dn e~labclecillll'lÜfl ()111 que ::;e iluuvce vral iearlo a
cnnl ravenr:ão.
. Ir - Para ns casos das ai incas G•, 7", 8', ()' c l o• du artigo 12 - multa de 200$ a 500$000.
Paragraplw unico. No caso de rPinr.i!lPncia. todas as vcna s previs las nc:=; f c ar! ig-o srl'Üo applieaL!a:=; en1 dobro.
. Art . .J_L Al(\m das penas eriminaos P~!ahelccidas no arfigo anlcrlllr c cuja apnlica(:ãu r~onJpeliJ·á ao Jloder Judicianr~, na fôrma da legisla~:ão '1'111 vigoe, os infraclorc:o; a que ::;(}
rr·fPrc .~ ar1. -1:!. ficam ainda P cumulalivamonte sujr,il os a
mnlt:t fl~cal dr :!00$ a 500$. que lllf~R serú impo~ta pPlo fi:-;eal (lO (,overnn, ou pdu:::; dclrgadm; Ii~eaes do Thesouro 1\'auonal.
. . § 1:".,9 funccionario que 1iver de decidir sohre o proce;;;so
f1-cal fat,t mtmwr o conlravenlor, pcssoalnwnte ou vor cdii<ll, r:r:u,;ao anr<'~r·~:t.ar dl'fpsa no prazo rl.r :10 clia:=;.
.
§ ~.- O· 1• '!'('C H la a tlrfPsu serão ouvi rios pelo prazo do
crnco rlta:-:. os autnan!Ps ou apprehrnsnrcs.
. § =~." ~~upo.~f.u. a J~mlfa poderá o eont.ravr.ntnr, rknfro dn
11} nz" rlc ~ J'.lC' 1 rlHtf:i, l,Bt<'rpoJ' da rc~pectiva dceisão, rccurc:o
ll.l~ a n ~nmistro d?. I• azf'nda .. m:na , cz, vorrlm, qn" prévia::~;///;. rkpostlc llil lltesunr'l 1\au"nal n mrmfL!nle da referiria
·az § r1·" Tornando-sp C:<r>quiYd a dncisão J~<"la mtpirar!lo rh
l)l ' ,I 1 .() )'('('1!['~0 OU (jn~paCflf) '
. rio -rnini;;f' ro da
F··.·,·
d
. .:- · '
c.. •
.
cnn f'Irma t ono
,t"eu a, ~C! a novamente mlunado o contravcnlnr para 0 pa _
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;.;anwnio da nllllla, i'ind'• n qual sPrú a JIIC~tlla cnbrada ptll'
via exceul iva.
§ 5." ]!'óra do Dis! rir. I o Ft•o!t•ral ;-;[lo .t'tJJII!ll'l Pll( t'oJ para a
i•npPsição da mul!a fiscal '"' tk!t';.;adns 1Jc;t•at·s. tltl Thesf,)~\1' J.
~ 6." O fiscal do Cinv!'l'LHI \'. os ddcgac\w< JJSL'.nt•s do Ihc!'oUro recorrerão r:.r-n((iein d,~ ,;nas dt~cisõt~s para o 1\lini;dr~
i·i(. da Fazenda, selllpn~ qut~ as nlf•:;Jitas <'tiJll'luircJil pela n>to
inflicr.ão da multa.
Art.. 45. Pela:;: cullifWJlhias, t'll11JJ'nza~. nn firmas t'·"llr~
clivas, responderão cri !Jiinalnwnf.p os seu c< d ir!'e( ores, gt~ l'lllltes ou arlmirüstradorcs, subsistindo en1 qual(]UCJ' caso, a responsabilidade civil das rCJl!'eseniadas velas rnullas e penas
110euniarias que 110 caso eonbcrnm.
Art. 46. O fiseal do Governo pouer:i l'Cquisitm· da Preteitura que casse a lieen(:a ao.s estalwlecimCJJio-: ar.hadn." t'lll
eontraven~.:ão, c da policia qnc torne efff!Ciiva a ordem de fechanumto dos nH•smos.
Art. 47. Se111pre qtw. l'ôra do I>isf rit·f n l<'Pdcral. os fiscacf< de loterias a q\11~ ;;(' rererP n art. 5 'f P os fnnecinnarios da União a qnem in1~umhn vl'!ar JIP)a ~~xec\ll;ão desi'' regulamento não pm!Cl'I'JJt pnl' anforidaclP prnpria. nu eat'Pncia
tia auxilio da l'or<:a publica kYat· a el'fPito a;; 'dilin•ncias
J)l'•""vist.as nos artigo:,; 55 a 5K, !lodcrão rt•qtH'l'Pt' riirectalllentc OU ]lOl' illl.f'l'llledin do ]ll'fl('lll'ador da fiepnbliea
mt l:i<'e~·ãn, an juiz frdnnd, mandadtJ de llusca " apvrehensão
m· !nuus os apparelhos lll'il'\IHH'nlns t\ nt.ensilios das loler·;as prohibidas, seus Yalon:-, bilhetes e I ista~, pro~·,gniw!o
em tal caso o respectivo Çiocnssn penal, contra os contraVPntores, perante a mcsm& autoridade .indiriaria na fórrn:t
dr,s arts. :!'' c segu inle~, rh lei 51 ri, de :l de noYellÜJro
d1" 1H98.
Art.. 1H. O porlatlor ,i,. bilhcln de !o[,wia, cor,"ide:·ada
illegal ~~!li face dr.-<te repnlnnJen~o, não ]lotierá pleitear jU··
'iic1aimenl.e o pagamq1lo do pn•mit• que llw •:oubel' 'Jl"l' ~Jr
teio. Poderá, cnl.t·etanfo, reclamar ·da 1~mpresa lotcrica ou
dn seus agentes e internwdiario~, a rcslilni~~fin do preço pago
pelo bilhde, ainda mesmo, quan1lo já se lenha verificado a
exlracção e nenhum premio tenha tocado ao mesmo.
§ 1." A disposição do ar L. anterior é ainda applicavel ás
lnteriaR estadoaes que possam considerar-se legaes nos respecLivo:o; Estados, uma vrz, porém, que se faça a prova de que
o bilhete foi adquirido pelo 'portador, fóra do Estado conceuente da loteria.

A r L. lt!J. A fise:.tlização geral rias loterias íncuml.w a um
fiseal e(ml a denominação de fiscal do Governo auxihauo por
Llmts ajudantns, um escriYão e um ajudante de escri:vão.
Parag'J'apho nnico. Alóu desses funccionarios terá a fisnalização um serYrnte c o pessnal nc1~essorio que o ministro
da Far.enda julgar ennvenienf fl para a !Jôa execução dus sorvíros.
· Art. 50. Perceberão O=> fnnccionarios da fiscalização os
sengnin!l's vrncimrnlns annnalmcnte: o fiscal, 12:000$; os
ajudantes. 8:400$; o esrrivã(t, ti :800$; u ajuuante do escrivão, 5:400$, e .Q servente, 2 :400$00-D.
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Jlara!,'1'apho uni co. Esses -...;cnci nwntos são vagos mensalmente pelas quot1as de fiscalização recolllidas ao 'l'hesouru pelas loterias fcderaes e esladuaes registradas. As sobra;;
que se verificarem dessas quotas serão clr~tinadas ás de&pesas
de exrwdiente da fiscalizacao.
Ar!. 51. Ao fiscal compete:
a) suverintender todo u serviço da fiscalização;
& ) a distribuição de attribnições •pelos seus auxiliares;
r.:·) a designação do ajudaule que o eleva sulJ:oti Lu ir nos
111 1pedimentos occasionaes;
d.1 abrir, rubr·icar c encerrar os lin·os da revartição, c
dar as necessarias instrucções para a cscnpturaÇÜ·J Jus
.1iJ.CSil1 .JS;
1

despadlUr os papeis que dependem de sua decisão e
visar as ccrtidües passadas pelo escnvão;
f) mandar archivar L11dos os papeis da fic:•::allz<>çãu e
t.er sub S'.la gu:1rda i:nmect;ata todos os bilhcLcs :.tpprclleuc)

dHiQ:~;

;! • a:;si~tir ás cxtrnr:cõ:!S das loterias fedet <-te,; c da:S esI :.ttlwws rcgislt-adas, exannn::<tll~o pessuat~nenle
ou
fazendu

,·x:ami!!al' •POr pessôa compP!enLe, os apparélhus ülllpregadu,;
:ws Jll·~smas e.üraccõe~.
_
h, velar· uela estticta cLservancia do eonlracl.n celebraLlu ·~tür·e a União c a Companhia de Letcrias Naci(lnacs do
Brasil;
·
i) apprehen.der ou fazer apprehender
os llilhcLe5 em
eonlravrnção, quer estrjam expostos á venda, quer occulLos
em gavetas, mesas, cofres ou mn qualquer outro Jogar, ainda
)Jlesmo l]D:>ndc em via da uiLinHiQão era esLabclrcimenLos
t,;J'<tlltd ,;os;

·

:i) rcqui,-iLar do chefe de policia ou du qualq1ter nt!l.ra aut.oridadt· policial a força nece.csaria paea tornar effecLiva as
diligencias da letra anterior.
/c) visar as nomeações fnitas pe!:1 C01upanltia de Lotcri_as Naeionaes do' Brasil nos termos do art. Gí, vam os cargos de fiscaes de loterias.
l) proyidenciar na forma do art. íG sobre: o fcchanwnLo
dos estabelecimentos achados em contravenção;
m) julgar -os autos de infracçãn n apprchensão lavrado'K por seus ajudantes, pelos Jiscacs de loteria,; on qnacsquu·
outros funecionarios;
n) illformar minuciosam&te o,; rceursos que forem
inLerposLo's de decisões suas para o Ministr-o da Fazenda;
o) imrpedir, por todos os meios ao seu alcance, a imporlat;ão de bilhetes dP loterias m;Lrangeiros, e o curso das es. tadoaf'S, que f.orem rllegac.s. mn face llL•sLe regulamento;
p) impor as multas est.alwlecitlas
nestP regulamento
}Jf'la:o infJ'al\(:õcs verificadas m) l)isLricto Federal;
q) fnrnf•ccJ' guias para o pagamento de: ilnpo~l"s f!IIU
tiVL'l'Pill de ~atisl'azet· as loterias auto;:ümda:-;.
r) l'l)tnrllee scmestrnlrn<\IIÍf' an l'hf'i'f' dr pnlil'ia do Disfriel o 1FrrleraL a relação das lní f' L' ia~ l<'g·al'", f'Oill cueso perll!illirlo ncHla Capital;
s) atn·e::;enlar ao mini::d.ro da Frl'ii.'tHla all· o I li<'~ de Jovereiro de cada anno, orelatorio dos lrabalhos e ol'ClllTencias
mais importantes, relativas ao :m~o precedente;
t) conununicar ao ministro da Fazenda a su:~ ausencia
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do exereicio, Quando a mesma cxcecler do 1[) Llias, caso, em
que deverá solicitai' licença;
tt) nomear escrivão ad-hoc, SClllPl'CI que o julgar ncccssario;
v) determinar os li\Tos cspeciae3 que as emprezas lotericas deverão possuir.
Paragra.vho uni co. (lua !quer LlesLa;,; u lfri!Ju içõcs poderá,
l'l\1 turlo caso. SH' exercida pl'\o ajudante que fôr designado .
.Arl. ti:!. Compete aos ajwhntcs:
li) ~ub~liluit• o fhcal OLl o cscriyãu em
st~us
inllH'tlimcntr.Ís;
lJ) cxcn·et', cumnlaf.ivamcnlt~ cum o fiscal as attrilJuiçücs -conslantc:-J das letras i c j.
c) cunnnunicar ao fiseal qualqttnL' impediml'nto no exel'c ieio do cm·go, P c:itanclu aqucllc lambem impedido, fazer a
comuJunica~rw ao ministro da Fa:t.l~mla;
r/) Pxeêntar o:-~ SPJ'\i•.:us uu altrilmiçõcs l[IIU lllc~ fut'I'Jll
di~tribuidos pelo fiscal.
Al'l. 5:!. Compele ao eser!Yr.o:
a) executar ilti onlcn:; (rue rceciJcl' do fi~cal c du~ ajutlant cs;
b) fawr n Gsel'i{)lltrnl;ão da fiscaiiza~ão c tabem a cot·l'cspnmlcncia de que J\h' incumbido:
c) archiYar ~ ter em boa guarda os ducumenfos, !JaJII'is
autos que II·ansitarcm Jll'la repart-ição;
d) commnnicm.: ao fiscal os seus impctlilnrntos no ex•"''-

cicio do cargo.

Arl. 51. A oeonccs,.:innnria das loterias feclci'acs poder<í.
nomear, nn Disl.ricto Federal e nos :Estados, l'l~presentanles
seus que {l•t·ão a dt!J1(l111iua~·ão t!f' fi-;eac·~ de lotPl'ias, " ao·..;
quars ineltlllhil'á appr••ltt•mlf't' hillll'le"' de lPIPrias clandestina::;,
listaR, carlazc~, papeis, appardlw:õ, ul•·n~iliu:o t~ o mais flUO
IJf'l'll'llCCL' U (aPS lü[t•ria,;.
§ l." .\s nomcat;ürs dr~s··~ fiscaes Llcn·rão ('Onslar <IP adn
a-ssiguadt} pelo presidenl•·· !la Companlli a dt· L• lll't'ia~ Na e i •,_
naes do Bras i I e sct·ão yj:;uda.~ pelo fiscal do llowi'I!o.
;>lo Districlo Ft•uPral terão ainda o riRto uo chl'!'P rlP Policia, e llOS ]!;stados, IJ .Üu'ó ['1},-l)l;l'{ iYO~ udegado:; fiscac:; do
Thesouro .

uo

•\rt. 55. .\J(·m tio fü;cal
Go\ orno P seu~ ajudault' 1 fl
tlns fiscaes da r,onceS'iiiunaria das loterias feueJ'aPs. são competentes para proceder a apprehensúcs c lavra.!' u:; respcdiYOS autos, os delegados fiticaes nos J;;:;tarlo;;:, os collecl•n·es f••fleraes, os agentes fi~car!'l do imposto de cun:;tnhn. as autoridades policiat'5 c os fiscacs dos clubs de mrrc1dorias.
Art. 56. As pessoas a que se refere o ar ligo ant l'L'ÍOL' poderão, Quando houver mais uma te~Lemunha da contraven~ão,
l'ffcctLHll' a prh-;ão em flagrante do r·ontravéütor c eonduzll-n
ti repar! ição po\i.;ial mais proxiimt ,r1ara ser lavrado o rc:tH~
elivo antn de prisfío em flagrante.
Art. 57. Os autos meramente de infracção n aJ)prchcnsão
dispensam testemunhas, mas deverão st'L' firmado6 por rlu:H
das pessoas a que se refere o art. f'J5.
Art. 58. O auto de infracção e appreltensão deverá r,on'er o nome do conlravcntur, si e,;l.e o declinar ou for cunhe-
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cido, o logar da contravenção e os numeros lJOl' exten~o ou f~m
algarismos, de todos os bilhcles apvrehendidos. As listas o.
cartazes de propaganda poderão ser immediatamente inutilizados pelos apprehensores nos lagares, onde forem en~ontra
dos.
Art. 5\J. Os bilhetes apprehendidos ú contractadora das
loterias federaes, por falta de osello ou qualquer outra infracçáo deste regulamento, bem como os de loterias estrangeiras
e os de loterias estaduaes que funccionem autorizadas pelos póderes dos respectivos Estados, serão conservados pelo fiscal do
Governo, em euYolucro lacrado com as declarações necessa!'ias.
§ 1." Imposta a mulla e não havendo rceurso da decisão
para o Mini,stro ua J!'azenda, ou negando este provimento ao
l'ecurso, o fiscal verificará então si ha bilhetes premiados
entre os apprehendidos c, neoste caso, remettel-os-ha ao Procurador da Republica, onde tiver sua séde a cmpreza loterica, afim de se proüedcr á cobrança executiya dos respectivos premi os.
Tratando-se de loteria estrangeira serão os
bilhetes premiados, remettidos ao Banco do Brasil, para promover este por meio de suas agencias no e,sfrangeiro, a respcct iva cobrança.
~ 2." Metadt~ elos premios purHniura obtidos pelos bilhetes apprehcndidos, pertencerá aos apprehendedores que tiverem assígnado o respectivo auto, e a outra metade será recolhida pela Fiscalização das Loterias ao Thesouro Nacional
-como renda c-.entual da TTnião.
.
Ad.. 60. Todo o cstalJelecimento, onde se explorar o negocio de loterias, autorizadas ou não. estejam ou não liceneiados, -serã.o considerados casas publicas nos termos do artigo 4" da lei n. 628. de ?.8 de outubro de 1'819•9.
§ 1." Em taes cstabe!Pcimcnto;: será ~f'mpre permittiúo
o ing:res~o c a pcrmancncia do~ fiscap;: c fnnccionario~. a
.que se rPfPre o art . 55.
§ 2." A' requisição verbal deo;ses fiscaes c funccionarius
.deverão sel' abcrt os gaveta~, cofres n quacsqucr moveis e
depenctencia~ rla casa. afim de rigorosamentf'J pesquizar-se a
cxist.cncia de bilhetes pcrt.cncenles a loterias clandestinas.
~ 3."1 A Policia prestará sempre que lhe fôr solicitado o
seu auxilio para a rigorosa PXPcução do previsto no paragraphn anterior.
Art. 61. A~ repartit:õt~s postae~ não l'arão a remessa
do bilhete~ do lot.r'rias consideradas illegac;; por este regulamento, nem ainda os daquellas que porventura legaes em
-determinado Estado, St~ destinem ao Districtn Federal ou a
outros Estados da Fcderacão.
Art. 62. Qualq~er fÜnccinnari'! postal tem compctem~ia
parru apprcht!lldrr bJihctc~ que I'StnJarn na~ condir·ões do artigo antrrior. p~Jdendo lavrar o respectivo auto, ~uro deverá
tambr'm srr as;Hgna_do pelo chefe da repartição.
Paragrapho ltnJco. Ao funcr-ionario apprr;hrnsor calwr:i
a v:mf ag·pm e~tahelrcida prlo § 2" do art. 59.
Ar L . ·G3. As . I'cpartir.ões dn telcgrapho ou ompreza.s
tc!cgraplncas vartH·ularrs. não porleriin fransmittit· o rcsul.tado rlf' sortew_~ pffrctuado,; por loterias clandestinas.
Art. tH. St o t~tal rl~s contribuiçõ·e~ recolhida.s ao Theso~ro, 12am ,~'-'ln.r•n(;ao a msUtutos de beneficencia e in~tru
C\;ao, nao a .. ! 11g·1r as quota~ marcadas pelo CongressiJ NaLeis de 1922 -
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eional, proceder-se-ha ao rateio, proporcão das quotas de
cada um.
Art. 65. Revogam-se as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1922. - Homero Baptista..

DECRETO N. 15.776 -

DE

6

DE NOvEMBRO DE

1922

Approva o 1·egulamento para as casas de emprestimos sobre.
penho1·es do Districto Federal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
em conformidade do disposto no n. 2 do art. 3" do decreto numero 4.555, de 10 do agoslo de 1922, resolve approvar para
as casas de emprestimos sobre penhores do Districto Federal
o regulamento que a este acompanha, assignado pelo ministro
de Estado da Justica e Nogocios Interiores.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1922, 101• da Independencia e 34• da Republica.
.,
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

Regulamento para as casas de emprestlmos
Oistricto Feder ai

so~re

penhores do

CAPITULO I

Das condlçlJes de funccionamento das casas de penhores e congeneres
Art. t.• Nenhuma pessôa, sociedade ou empreza, seja qual fôr
a sua qualidade ou denominação, poderá estabelecer cas:! de empresUmas sobre penhores no Districto Federal, nem realisar operações desta natureza, sem prévia autorização legal.
Art. 2.• O pedido de autorização deverá ser dirigido ao Ministeria da justiça, em requerimento assignado pelo proprio punho do
requerente, declarando este a sua nacionalidade e domicilio,
situação exacta da casa em que pretende realisar as operações e o
capital a empregar.
Paragrapho unico. Os gerentes, administradores ou representantes de sociedades deverão satisfazer as condições estatuídas no
presente artigo e provar com documentos, devidamente legalisados,
que as sociedades se constituíram e foram para tal fim publicados
os actos previstos na lei vigente.
Art. 3." Para obter a autorização o requerente deverá:
t·', justificar que possue, na fórma do Codigo Commercial, as
qualidades necessarias para ser commerciante;
2', mencionar o capital realisado com que o estabelecimento
vae eHectuar as suas transações.
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Art. 4.• O requerimento será enviado ao Chefe de Policia para
verificar a idoneidade do requerente e o capital de que disponha
para operações do seu commercio.
Art. 5." O ministro da Justiça, á vista do requerimento devidamente informado, concederá ou não a autorização.
Art. 6." A autorização constará de uma carta-patente, assignada
pelo ministro da justiça, attestando que foram satisfeitas as condições exigidas nos artigos anteriores.
Art. 1.• A carta-patente será remettida ao chefe de Policia e
entregue ao requerente, depois de provados o pagamento do respectivo sello e o deposito de garantia inicial nos cofres da Policia.
Paragrapho uni co. Só mente depois de receber a carta-patente
poderá o estabelecimento encetar as operações de emprestimos sobre penhores.
Art. 8. 0 A pessôa, sociedade ou empreza, obtida a carta-patente
e antes de rcceb~l-a, depositará nos cofres da Policia uma caução,
que será arbitrada pelo chefe de Policia nos limites de 10 a 20 por
cento do capital realizado, não devendo, porém, ser inferior a dez
contos de réis.
§ 1." Esta caução poderá ser prestada em dinheiro ou titulos
federaes da divida publica.
§ 2. o A caução servirá para garantir as multas impostas administrativamente ou as indemnizações judicialmente decretadas, e
será restituida seis mezes depois de cessadas as operações do estabelecimento, 1nediante aviso publicado no Diario Of{icial pelo
prazo de 10 dias.
§ 3. o Desfalcada a caução em consequencia do pagamento de
multas ou indemnizações, será e !la completada no prazo de
10 dias, sob pena de cassação da licença até a sua integralízação.
CAPITULO 11

Da escripturação
Art. 9. o As casas de penhores, além, do Caixa, Diario e Razão,
terão os seguintes livros, todos escripturados na conformidade dos
arts. 12 e 14 do Codigo Commercial, preenchidas as formalidades
do art. 13 do mesmo co digo e art. 12, § 5", n. 3 do decreto n. 596,
de 19 de julho de 1890, a saber:
1." Livro de penhores.
2. 0 Livro de leilões.
Art. 10. No livro de penhores, que servirá para o registro das
operações, serão mencionados:
1", um numero de ordem correspondente á cautela ;
2', o nome, domicilio e profissão do mutuario;
3", a designação precisa dos objectos dados em penhor, a indi·
cação do peso, quando sejam de metal precioso, e bem assim do
numero de fabricação e marca de fabrica, sendo relogio ; e, quando
fore111 de pedra preciosa, a qualidade e natureza della :
4°, a estimação do penhor feita por avaliador publico, que
escripturará o preço da avaliação de cada um dos objectos dados
em penhor, especificado o numero e todos os seus característicos,
assignando em seguida a cada avaliação ;
5", a importancia da somma emprestada ;
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6', a data do emprestimo ;
7', as condições e forma de pagamento ;
8'', vencimento ;
go, a época do resgate ;
10 ·, a data do leilão.
Art. 11" - No livro de leilões serão mencionados :
l'. o numero de cautela;
2', adatadoleilão;
3", a qualidade dos penhores vendidos, seu numero e todos
os signaes constantes do registro no livro de penhores ;
4'', o preço da venda;
5'', o nome por extenso do arrematante ;
6°, conta do capital, juros e despezas ;
7", saldo a favor do mutuado;
8°, sahida do saldo.
Art. 12 -O mutuario passará um recibo da quantia mutuada e
do qual deverá constar as condições do contracto de penhor.
§ 1. o Ao mutuado será entregue uma cautela com o valor do
mutuo, descriminação do penhor e respectiva avaliação, taxa de juros e demais exigencias legaes. As cautelas e os recibos serão extrahidos de livros de talões, e terão a rubrica manuscripta do respectivo fiscal.
§ 2. O livro de talões pagará pela sua abertura e encerramento
a taxa legal.
0

CAPITULO Ill

Dos avaliadores
Art. 13. Haverá em cada casa de penhores um ou mais avaliadores nomeados pelo chefe de Policia mediante proposta da
iirma social.
Art. 14. Não será nomeado avaliador quem não possuir titulo expedido pela Junta Commercial, do qual conste a sua habilitação relativamente á especie sobre que versem as transacções das
casas de penhores.
Art. 15. Os avaliadores que, no exercício de suas funcçõcs,
commetterem erro de officio, ou procederem dolosamente, serão
immediatamente dispensados pelo chefe de Policia sem prejuízo da
acção penal respectiva e da indemnisação do prejuízo ou damno na
fórma do direito civil.
CAPITULO IV

Dos Penlzores
Art. 16. Ao effectuar o contracto do penhor, o mutuante deverá, por todos os meios ao seu alcance, certificar-se da identidade
do mutuario, da legitimidade do seu domínio sobre o objecto offerecido em garantia ou se procede com autorização effectiva de seu
verdadeiro dono.
Paragrapho unico. -Havendo suspeita de que o objecto
o!Ierecido em penhor não pertence ao que pretende empenhai-o, ou
fôr apresentado por pessoa visivelmente de menor idade, a casa de
penhores deverá dar immediatamente aviso ao 3' delegado auxiliar, para que proceda ás averiguações neccssarias.
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Art. 17. A casa de penhores que realisar emprestimos sob garantia de objectos furtados ou roubados, será obri~~ada a restituilos ao seu verdadeiro dono, mesmo sem rehaver do l'ltltuario a
quantia emprestada, desd..: que tenha passado e1~1 julgado a sentença condemnatoria proferida contra o autor do furto ou roubo,
podendo, entretanto, ser-lhe cntret;ues depois de instamado o processo criminal, uma vez que preste fiança idonea.
§ 1" Se dentro de um anno depois de aberta a instancia criminal não estiver o processo concluido, a restituição será considerada definitiva.
§ 2° Na expressão furto não se comprehendem a apropriação
in debita e o estellionato.
Art. 18. Responde o credor por todas as perda5, 011 deteriorações do penhor por culpa sua, ainda que leve.
§ Unico. No caso fortuito de extravio ou perecimento do penhor, o credor indemnisará o mutuario pelo preço da avaliação,
accrescido de 30 °/ .. , deduzida a importancia da divida c jui·os vencidos.
Art. 19. Os objectos dados em penhor serão guardados e
conservados em bom estado, não podendo de modo algut~l ser utilisados, transferidos ou novamente offerecidos em garantia pelo
credor, sem prévia autorisação do devedor.
Art. 20. A restituição dos objectos empenhados só terá logar
mediante a apresentação . da cautela respectiva, feita pelo mutuario
ou alguem por elle devidamente autorizado, sendo a referida cautela arrecadada pelo credor, que nella fará o necessario cancellamento.
Art. 21. No caso de perda ou extravio da cautela, a casa de
penhores fornecerá ao mutuario uma r>egunda via cxt··ahida do livro
especial no prazo de 10 dias, quando requerida por cscripto.
Esta circumstancia será annotada no talão correspondente em poder
do mutuante.
Art. 22. A rdorma dos contracto:; será annotada na parte
correspondente ao livro de penhores c na respectiva cautela, assignando o mutuante.
Art. 23. Os objectos em penhor poderão ser resgatados a todo
o tempo, mediante o pagamento da qunntia emprestada e dos juros
vencidos ou consignação do preço em juizo, sendo o credor obrigado á entrega immediata dos mesmos objectos, sob pena de ser
considerado depositaria remisso.
Art. 24. As casas de penhores sao obrigadas a affixar, nos
respectivos escriptorios, em caracteres visiveis e em lagar accessivel ao publico, uma tabella indicativa dos juros que exigem c das
condições dos emprestimos.
CAPITULO V

Dos leilões

Art. 25. Vencida a divida a que o penhor servir de garantia c
não pagando o devedor, terá lagar o lciHío, de accôrdo com as
disposições do presente regulamento.
Paragrapho uni co. Fica salvo ao devedor requerer a venda
judicial do penhor, mesmo antes do vencimento da divida· dessa
venda será dado immediato conhecimento ao fiscal.
'
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Art. 26. A venda será feita em leilão, realizado na proprla
casa de penhores ou em agencia, por leiloeiros publicas desta
capital, mediante uma tabella semestralmente organizada t~elo
Chefe de Policia.
Paragrapho unieo. Nessa tabella serão incluídos todos os leiloeiros devidamente habilitados.
Art. 27. Os leilões serão annunciados com antecedencia de 10
dias em diario de grande circulação, com a indicação do dia, hora
e lagar de sua realização, e effectuar-se-hão com a presença do
fiscal da respectiva casa.
Paragrapho unico. Na mesma occasião será publicada a relação
dos objectos que tenham de ser vendidos, com designação dos
numeras das cautelas correspondentes a cada um delles.
Art. 28. O objecto do penhor será offerecido pela avaliação
dada no acto de ser empenhado.
§ 1. o Si não houver lanço superior ao preço da avaliação, o
objecto poderá ser adjudicado ao credor, quando em pagamento
até o valor que lhe é devido, sem que prevaleça estimação qualquer em contario.
§ 2. o Si o objecto não encontrar lanço superior ao da avaliação e o credor não quizer que lhe seja adjudicado, será vendido
pelo maior preço que for offerecido, ficando sal vo ao d~vedor, até
o acto da arrematação, remil-o, uma vez que ofiereça preço igual ao
maior que ter.ha alcançado.
§ 3. o Nenhum leilão poderá ter logar sem a presença do fiscal
da respectiva casa.
§ 4." Não comparecendo o fiscal com exercício junto a casa de
penhores onde tiver de se effectuar o leilão, o 3° delegado auxiliar
designará um outro dentre os fiscaes.
Art. 29. Os objectos destinados á venda serão, com antecedencia de 24 horas do leilão, expostos na casa em que este se tenha
de realizar.
Art. 30. A arrematação será feita por lotes, que somente comprehenderão ou objectos de cada uma das cautelas.
Paragrapho unico. E' facultativa, porém, a arrematação por
partes mediante accordo prévio entre credor e devedor, quando da
cautela constar o penhor de mais do um objecto.
Art. 31. Realizada a arrematação, o avaliador formulará a
conta do capital, juros, despezas de cada cautela, commissão
devi.da ao leiloeiro e 3 "f o de despezas de annuncios que serão
escnpturadas por extenso no livro de leilões, assignando
o respectivo lançamento o avaliador, o leiloeiro e o fiscal.
Art. 32. Os leiloeiros, receberão, por seu trabalho, os emolumentos ou com missões estipuladas na legislação em vigor.
Art. 33. Os saldos dos leilões serão cntre!"ues aos mutuarios,
e os não reclamados dentro do prazo de trintà dias, a contár da
data do leilão, serão recolhidos á Thcsouraria da Policia.
~aragrapho unico. Os saldos não reclamados dentro do prazo
de c1m;o annos reverterão em beneficio de qualquer instituição
pia designada annualmente pelo chefe de Policia.
CAPITULO

VI

Da inspecçcto
Art. 34. A i":specção das casas de penhores será feita por
um corpo de 14 ftscaes, sob a fiscalização immediata do 3• dele-
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gado auxiliar, a quem fica adestricta a organização e distribuição
do serviço.
Paragrapho unico. As vagas que occorrerem depois da promulgação do presente rezulamento não serão preenchidas até ser
obtida a reducção dos fiscaes actualmente existentes ao numero
estabelecido no artigo supra.
Art. 35"-0s fiscaes serão nomeados pelo Chefe de Policia,
que os poderá demittir ou suspender sempre que forem apuradas
faltas ou irregularidades no exercido de suas funcções.
Paragrapho uni co. Cada fiscal inspeccionará uma ou mais casas
de penhores,de conformidade com a distribuição organisada pelo 3''
delegado auxiliar guardada na distribuição a possivel igualdade podendo ser removido de umas para outras casas.
Art. 36"-A remuneração dos fiscaes, arbitrada pelo chefe de
policia, será effectuada pela caixa de fiscalisação, constituida de
contribuições de tresentos mil reis mensaes, a que são obrigadas
as casas de penhores.
Art. 37"-Essas contribuições serão recolhidas, por trimestres
adiantados, á Caixa de Fiscalização, que ficará sob a responsabidade do thesoureiro da policia, e escripturadas em livro especial,
revertendo ao cofre da policia, como renda eventual, os saldos
mensalmente apurados.
Art. 38·-A remuneração dos fiscaes será considerada gratificação, dependente do effectivo exercicio das funcções. Poderá, no
emtanto, o chefe de policia conceder-lhes licença, até 6 mezes, por
molestla, ou outro qualquer motivo, para o fim de não perderem os
respectivos vencimentos.
Art. 39. Ao 3" delegado auxiliar compete:
1" informar os requerimentos em que as casas de penhores solicitarem autorisação para funccionar;
2°, expedir guia para o deposito de garantia inicial;
3°, expedir guia para o recolhimento,á Caixa de Fiscalização,das
quotas a que são obrigadas as casas de penhores;
4", deferir compromisso e dar posse aos fiscaes e aos avaliadores;
5', organisar e dirigir o serviço de inspecção das casas de
penhores, dando instrucções sobre materia concernente ao exercicio das funcções de fiscaes ;
6', apresentar, em janeiro de cada anno, ao chefe de policia,
um relatorio geral da fiscalização do anno anterior ;
7°, inspeccionar pelo menos uma vez por semestre, as casas de
penhores, examinando o serviço de fiscalização ;
s•, representar ao chefe de policia contra os fiscaes encontrados em falta ou desidiosos e propor a respectiva exoneração;
Art. 40. Aos fiscaes incumbe:
1", cumprir as ordens e instrucções directamente expedidas
pelo chefe de policia ou transmittidas por intermedio do 3° delehado auxiliar, relativas ao exercido de suas funcções, e solicitar
as que forem necessarias, nos casos duvidosos;
2°, apresentar em janeiro e julho minucioso relatorio sobre o
movimento e regularidade das casas de penhores que fiscalisarem ;
3'', visitar, pelo menos duas vezes por semana, as casas sugeitas á sua fiscalização ;
4", examinar todas as cautelas afim de que os objectos dados
em penhor estejam claramente especificados e descriptos, confron~
tando·os com os lançamentos nos livros da casa.
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5", examinar e visar a relação do leilão antes de. publicada,
depois de verificar si todos os lotes se acham em cond1ções de ser
vendidos;
6", visar a guia dos saldos a serem recolhidos á the.souraria
da policia depois de confronlal-os com o lançani!nto· do hvro dos
leilões;
7", obrigar os proprietarios de casas de penhores, 10 dias ~e
pois de realizado o leilão, a publicar em um jornal de grande ClrgttJação o numero das cautelas que deram saldos, convidando os
mutuarios a recebei-os no proprio estabelecimento dentro do prazo
de trinta dias; e depois desse prazo na Thesouraria da Po-

~licia;

8°, assistir a todos os leilões, evitando qualquer irregularidade e exigindo a maior ordem possível na realização dos mesmos,
podendo, para isso, suspendel-os ou adiai-os;
go, exigir que os objectos dados em penhor sejam guardados
com a possivel segurança;
10", que taes objectos sejam segurados contra quaesquer
riscos;
11 o, tomar nota do preço alcançado pelos objectos vendidos,
e conferil-o após o leilão com o livro do respectivo leiloeiro, pondo
nelle o seu confere;
12", assistir á entrega dos lotes arrematados;
13", examinar a escripturação da casa, afim de verificar si
nella ha qualquer irregularidade;
14", rubricar de proprio punho as cautelas e respectivos
talões.
Art. 41. A pessoa, sociedade ou empraa que tenha casa de
penhor ficará pelas omissões ou transgressões deste regulamento,
sujeita ás penas de multa, suspensão ou prohibição de funccionamento do seu negocio, cassada, nesse caso a carta patente de
autorização.
Paragrapho uni co. As multas serão impostas pelo 3° delegado auxiliar com recurso para o chefe de Policia e as demais
penas, mediante representação desta autoridade, pelo Ministlo
da justiça.
CAPITULO VIl

Disposições geraes

Ar. 42. A pessôa, sociedade ou em preza que realizar contractos de emprestimos sobr.e penhores antes de obter a cartapatente de autorizaçã0 ou sem ter os livros com as formalidades
exigidas, incorrerá na mulkl de 500$ a 2:000$000.
Art. 43. A pessôa, sociedade ou empreza que não restituir
os objectos recebidos em penhor, ficará sujeito á pena de cassação da carta-patente de autorização até que restitua ou pague ao
seu dono ou successor o valor real dos mesmos objectos, sem
prejuízo das demais penas em que in'O'Ter em virtude do Codigo
Penal.
Art. 44 A pessôa, sociedad'O o·: ~·n:w~za, que utilizar, disi'nlhlr, transferir ou empenhar, qualquer dos objectos dados em
penhor, além da responsabilidade penal, incorrerá na multa de
500$ a 2:000$000.
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Art. 45. A pessoa, sociedade ou empreza que dolosamente
realizar emprestimos sobre penhores recebendo em garantia objecto_s
achados, furtados, roubados, ou adquiridos por outros meios cnminosos, além da obrigação de restituir os mesmos objectos ao ~eu
verdadeiro dono, sem direito á indemnização alguma, será pumda
com a prohibição do funccíonamento de seu negocio, de seis mezes
a um anno, sem prejuízo das demais penas prévistas no Codigo
Penal.
Paragrapho unico. Sob a sancção da mesma pena ficará a
pessoa, sociedade ou empreza que, tendo motivos para presumir
serem adquiridos criminosamente os objectos que lhe forem offeretidos em penhor deixar de dar immediatamente aviso á policia.
Art. 46. Sempre que a pessoa, sociedade ou empreza deixar
de expôr, em seu escriptorío, a tabella explicativa dos juros e condições exigidas para os seus contractos de penhor, ficará sujeita á
pena de prohibição de funccionamento do seu negocio até que
satisfaça a disposição regulamentar.
Art. 47. A pessoa, sociedade ou em preza que recusar submetter-se aos actos de fiscalização, ou deixar de entrar, nos prazos
marcados neste regulamento, com as contribuições, a que é obrigada, incorrerá na multa de 1:000$ a 2:COO$, e na de prohibição
de funccionamento do seu negocio até que satisfaça a exigencia
legal.
Art. 48. Na multa do art. 47 incidem :
1." Os que habitualmente realizarem emprestimos sobre penhores sem autorização legal, ainda que não tenham estabelecimento aberto ao publico ;
2. o Os que habitualmente realizarem taes emprestimos simulando outras convenções, principalmente com emprego da clausula

a retro.

Art. 49. Verificada a infracção o respectivo fiscal, della dará
sciencia por escripto ao Dr. 3'' delegado auxiliar que mandará,
pelo escrivão, lavrar o competente auto arbitrando a multa, si
fôr caso disso, o qual será assignado pela mesma autoridade
com o communicante, o infractor e duas testemunhas, quando
possível.
Art. 50. Lavrado o auto, far-se-ha a notificação ao infractor
marcando-se o prazo de 48 horas improrogaveis para a!)resentação de defesa escripta.
Art. 51. Apresentada esta o 3" delegado auxiliar, dentro de
24 horas, poderá confirmar, reduzir ou relevar se a pena fôr de
multa, dando, entretanto, os motivos de sua decisão.
Art. 52. Do despacho do 3° delegado auxiliar reduzindo ou
confirmando a multa, poderá o infractor recorrer para o chefe de
Policia, dentro de tres dias contados da sua intimação.
Paragrapho unico. Não sendo encontrado o infractor para ser
inteirado da decisão, far-se-á a intimação por edital no Diario
0/fi.cial.

Art. 53. O Chefe de Policia decidirá do recurso dentro de
cinco dias.
Art. 54. Confirmada a multa, ou não sendo interposto o recurso dentro do praso legal, o 3o delegado expedir;\ guia para que
o thesoureiro da Policia, da caução a que se refere o art. 8, retire
a importancia do mesmo que será escripturada COdW renda eventual da policia, e intimará o infractor para, dentro do praso de
cinco dias completar a referida caução sob pena de suspensão.

I
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Art. 55. Quando a pena fôr de suspensão ou de prohibição de
funccionamento, lavrado o auto, o 3° delegado auxiliar o enviará
com a defesa, si fôr apresentada, ao Chefe de Policia que o remetterá ao Ministro do Interior representando sobre a procedencia ou
não da mesma.
Art. 55. Quando a caução fôr constitui da por titulos da divida·
publica, serão vendidos por corrector de fundos publicos tantos
titulos quantos forem necessarios para o pagamento da multa ou
indemnização.
Art. 57. Ficam sujeitas ás disposições do presente regulamento os estabelecimentos ou escriptorios que realizarem operações de emprestimos sobre cautelas do Monte de Soccorro ou das
casas de penhores. Estes estabelecimentos terão, além dos livros
de uso commercial, os de resgates, cauções e reforma.
Art. 58. O deposito da caução se fará na Thesouraria da Policia e deverá ser escripturado em livro proprio, mediante guia
assignada pelo Chefe de Policia.
Art. 58, As casas de penhores actualmente existentes continuarão a funccionar com a caução já prestada, sujeitando-se,
porém, ás demais disposições deste regulamento.
Art. 60. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 6 de novembro de 1922. -Joaquim Ferreira
Chaves.
DECRETO N. 15. '777 -

,t ppr-ova

DE (j DI!: NOVEMBRO DE

1922

(" manda P.."l]CCtltar o ne(J11.lamento do neuistro GcraZ

da Policia

O Prrsidcnte da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribnição constante do n. 8 do art. 3" do decreto
n. 1..555, de 10 de agosto de 1922, resolve approvar e mandar
r.xecutar o Regulamento do Registro Geral da Policia, que a
este acompanha, assignaclo pelo ministro de ·Estado da Justica
e Negocias Interiores.
Rio de Janriro, 6 de novrmbro de 1922, fOi" da Independencia e 34• da Republica.
EPiT.\CIO PESSÔA.

Joaqllil!l F1'1'I'dra Chave&.

Regulamento do Registro Geral da Policia
PARTE I
CAPITULO I

Art. 1. o Fica creado o Registro Geral de Policia, que constituirá
uma secção da Inspectoria de Investigação e Segurança Publica,
para o fim de auxiliar as diligencias e pesquizas policiaes e fornecer attestados de vida, estado civil e residencia dos habitantes
desta Capital.
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Art. 2. o Para o Registro de Policia serão creados um archivo
geral, com séde na Inspectoria de Investigação e Segurança
Publica, e tantos outros, denominados districtaes, quantos forem
os districtos policiaes.
Art. 3. o Esses archivos serão organizados de accordo com as
communicações fornecidas aos districtos policiaes pelos moradores dos predios situados no Districtll Federal.
Art. 4. o As communicações de que trata o artigo precedente,
cujo modelo será fornecido pela Policia para ser preenchido e
deverão ser assignadas pelo declarante, constarão de tres vias, uma
das quaes, depois de visada pela autoridade policial, ser-lhe-ha
devolvida e valerá como recibo de apresentação.
Das outras duas, depois de verificadas pela autoridade local,
uma ficará na delegacia do districto para o archivo districtal, e a
outra será enviada, dentro de 48 horas, á Inspectoria de Investigação e Segurança Publica para o arcltivo geral.
Art. 5." Para os effeitos da administração, a secção do Regist~o
Geral de Policia fica provisoriamente incorporada á Sub-lnspectona
do «Archivo e Expediente", sob a chefia de um investigador de
1' classe, que terá tantos auxiliares e dactylographos quantos forem
ui gados indispensaveis ao cabal desempenho do serviço.
CAPITULO li

Das communicações de residencia
Art. 6." Os moradores dos predios situados no Districto Federal, sejam seus proprietarios ou locatarios, são obrigados a enviar, em tres vias, á respectiva delegacia de policia, dentro do
prazo de 60 dias da publicação deste regulamento, uma relação
completa das pessoas que nelles residam, com a respectiva qualificação. Quando a casa vier a ser occupada por novo morador,
será este obrigado, dentro do prazo de cinco dias, a fazer identica
communicação.
Art. 7." Quando se tratar da mudança de membros da familia
ou de serviçaes, incumbirá ao chefe da casa fazer a communicação dentro do prazo estabelecido no artigo anterior.
Art. 8. o O individuo que tiver mais de uma residencia é obrigado a fazer, para cada uma dellas, ás respectivas delegacias de
policia, a communicação aqui exigida no art. 6'.
Art. 9." A autoridade policial poderá exigir o comparecimento
dos moradores dos predios á delegacia, para prestarem esclarecimentos, referentes ás suas condições pessoaes, de seus parente10
e serviçaes.
CAPITULO 11I

Da estada provisoria
Art. 10. O chefe da familia é obrigado a communicar, dentro
de cinco dias, a chegada e a partida de hospedes, seja ou não gratuita a hospedagem, salvo tratando-se de parentes cuja estada não
se prolongue por mais de um mez.
Art. 11. Os hoteleiros, donos de hospedarias e casas de habitação collectiva são obrigados a communicar á Policia, dentro do
prazo de 2! horas, a chegada de novos hos11cdes e a sua partida,
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dos quaes deverão ter um registo em livro especial, organisado de
accôrdo com o modelo approvado. Esse livro devidamente nume·
rado será rubricado pelo delegado do districto e conterá os termo~
de abertura e encerramento.
Paragrapho unico. Esses livros serão conservados até o prazo
de dous annos, depois de encerrados, e o seu exame será facultado
ás autoridades policiaes.
Art. 12. Os commandantes de navios que fundearem no porto
do Rio de janeiro entregarão á Policia Marítima, para que esta a
envie á lnspectoria de Investigação e Segurança Publica, uma relação dos nomes de todo o pessoal de bordo, conforme o modelo for·
necido pela mesma.
Art. 13. Os directores de hospitaes, publicos ou particulares,
casas de saude, maternidades e hospícios serão obrigados a ter um
livro, devidamente numerado, aberto, rubricado e encerrado pelo
delegado, para o registro de seus internados, sendo o seu exame
facultado ás autoridades policiaes.
Art. 14. Em todos os estabelecimentos a que se referem os
arts. 11 e 13, qualquer que seja a sua denominação ou classe,
haverá um livro destinado á relação nominal dos empregados.
CAPITULO IV

Do modo por que devem ser feitas as communicações
Art. 15. As communicações deverão referir-se a cada pes~
sôa. As senhoras casadas e os filhos dos chefes da familia, porém,
figurarão nas communicações a ella referentes, emquanto viverem
~ob o mesmo tecto e usarem o seu nome de família.
Paragrapho unico. Nos casos de estadia provisoria poderão
entretanto constar de uma mesma communicação os dados referentes a varias pessôas.
Art. 16. Das communicações referentes ás senhoras deverão
constar o nome do nascimento e os de família eventualmente adqui~
ridos em casamentos anteriores.
Art. 17. As communicações referentes a menores que não
vivam sob o patrio poder deverão mencionar o nome, sobre-nome,
profissão e residencia dos paes, si são vivos ou fallecidos.
PARTE 11
CAPITULO I

Da organização dos archivos
Disposições geraes
Art. 18. O at:chivo geral, organizado em ordem alphabetica,
será dividido em duas secções, a dos nacionaes c a dos estran·
geiros, sub-divididas as duas em:
a) Homens;
b) Mulheres casadas e vi uvas;
c) Mulheres solteiras.
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Art. 19. 03 archivos districtaes serão constituídos por duas
series de fichas pessoaes confeccionadas pelas communicações:
uma em cartolina branca e archivada em ordem alphabetica (fichas
pessoaes I) e outra em cartolina azul (fichas pessoaes 11) em ordem
de casa e numero, constituindo o archivo de residencia.
§ 1. o No archivo de residencia as fichas das casas serão separadas umas das outras por meio de uma ~folha de casa:., em papel
vermelho, onde figurarão, no cabeçalho, a rua e o numero da casa,
e logo abaixo o nome do respectivo morador, seja proprietario ou
locatario.
§ 2. o Si em uma casa hou ver mais de um morador com
ficha 11, as respectivas fichas serão agrupadas, na seguinte
ordem : locatario, filhos, sub-locatarios e creados, observando-se
em cada grupo a ordem alphabetica.
CAPITULO li

Das mudanças
Art. 20. Nos casos de mudança para fóra do districto, ou fallecimento, a ficha 1 será remettida ao archivo geral, e a ficha li
archivada em caixa especial na ordem alphabetica.
Paragrapho unico. O archivo geral remetterá a ficha 1 ao
districto para o qual se der a mudança e, no caso da mudança
para fóra do Districto Federal, será ella archivada em caixa especial.
Art. 21. Sempre que se verificar uma entrada, ao mesmo
tempo em que se proceder á transferencia da ficha 11 (mudança no
districto) ou á sua factura, (mudança para o Districto) dever-se-ha
annotar na «folha de casa:. o nome do Iocatario e, na ficha deste,
o nome dos que vierem morar comsigo.
Art. 22. Quando se verificar a sabida, essas annotações serão
sublinhadas.
Art. 23. As communicações de entrada ou sabida, assim
como as vias de cada uma dellas entre si, deverão ser sempre confrontadas e, feitas as rectificações e observações necessarias, assignaladas com o carimbo de data, bem visivel.
Art. 24. Em todo e qualquer caso de mudança deve-se collocar na ficha 11, em algarismo, e em seguida á indicação da nova
residencia, a data da remessa da communicação ao archivo geral.
Art. 25. Uma vez por mez as caixas alphabeticas serão revistadas, reclamando-se do archivo geral as fichas I que não tenham
sido remettidas ou devolvidas.
Art. 26. Sempre que o archivo geral reclamar uma communicação de entrada por meio da ficha I, ficará ella retida no Districto, remettendo-se, depois de confrontada, a communicação,
com a observação: ~Ficha 11 retirada no Districto tal».
A) Mudança 1\o Districto
Art. 27. Ao serem recebidas as communicações de entrada e
sabida dever-se-á annotar nas fichas I e 11 a nova residencia,
transferindo-se a ficha 11, e remettendo-se uma das communicações
da entrada ao archivo geral, com a observação «Mudança no Districto».
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B) Mudança de um outro Districto
Art. 28. Ao ser recebida a communicação de entrada faz-se
immediatamente a ficha 11, collocando-se-a provisoriamente no archivo alphabetico. Nesse caso será immediatamente remettida ao
archivo geral uma das communicações.
Paragrapho uni co. Si o recem-chegado já houver residido no
Districto deve-se-lhe aproveitar a ficha 11, archlvada na caixa especial.
Art. 29, Quando chegar do archivo geral a ficha I deverá ella
ser confrontada com a ficha 11, fazendo-se-lhe o complemento e
correcção necessarias, quando for mistér. Depois disso as duas fichas serão guardadas em seus archivos respectivos.
Art. 30. Quando houver accumulo de serviço as communicações destinadas ao archivo geral serão guardadas alphabeticamente em caixas especiaes: só depois de escripturadas, as fichas li
serão remettidas.
C) De fóra do Districto Federal

Art. 31. Si o recem-chegado já houver residido no Districto
Federal proceder-se-á de accôrdo com as disposições dos arts. 28
e 29.
At t. 32. Si o recem-chegado não houver residido anteriormente no Districto Federal far-se-ão immediatamente as duas
fichas, remettendo-se ao archivo geral uma das communicações
com todos os pormenores.
Art. 33. Si o recem-chegado não houver residido anteriormente no Districto Federal far-se-á sómente a ficha li que será
provisoriamente collocada no archixo alphabetico, remettendo-se
uma das communicações ao archivo geral. Si for necessario fazer
prova da identidade á parte se dará o prazo maximo de oito
dias satisfeita essa exigencia, far-se-á então a ficha I, que será
remettida ao archivo geral, afim de ser completado o seu registro.
Art. 34. Si o recem-chegado pretender haver residido anteriormente no Districto Federal, proceder-se-á preliminarmente de accôrdo com o art. 33 remettendo-se, porém, a communicação ao archivo geral, com a observação «Resitlencía não comprovada". Si o
archivo geral verificar a residencia anterior remetterá a ficha 1. No
caso contrario devolverá a communicação com a observação «Nada
consta~. Provada a identidade, o districto fará a ficha 1 e a remetterá ao archivo geral com a communicação dobrada, para que elle
complete o seu registro. Devolvida a ficha 1, proceder-se-á de accôrdo com o art. 29.
Art. 35. Afim de se poder fiscalizar o prazo para a comprovação de identidade, uma das vias de commutücação será archivada
em caixa especial por ordem de data.
Art. 36. Si o recem-chegaclo já houver residido no Districto Federal, proceder-se-á de accôrclo com os arts. 28 e 29 fazendo-se,
porém, na columna de «identidade" da ficha li a observação a
lapis: «Temporaria».
Art. 37. Si o recem-chegauo não hottvcr residido anteriormente
no Districto Federal, far-se-ão immediatamente as duas fichas com
a observação a lapis, na columna de ~identidade, da ficha li, «De
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passagem:o. Depois de comprovada a identidade será a ficha 1 re~
mettida ao Archivo Geral com uma das communicações dobradas.
Art. 38. Quando a ficha I fôr remetitda ao Archivo Geral ou
por elle devolvida proceder-se-á de accôrdo com o art. 29.
D) Mudança para fóra do Districto

Art. 39. No caso de mudança para fóra do Districto, ambas
as fichas serão desarchivadas, annotando-se-Ihes a nova residencia;
no caso de ser esta desconhecida, far-se-á a observação: cResidencia
desconhecida•. A ficha 11 será collocada no archivo especial e ahi
conservada pelo espaço de 20 dias.
A ficha 1 será remittida ao Archivo Geral depois de annotada
na ficha 11 a data da remessa, em fórma de fracção, em seguimento
á menção da nova residencia.
Paragrapho unico. A partir de 1 de janeiro de 1923, as caixas
especiaes deverão ser revistas uma vez por anno, retirando-se
e inutilizando-se as fichas que tiverem mais de 20 annos.
Art. 40. Si um recem-chegado tornar a mudar-se para outro
Districto Policial, ou para fóra do Districto Federal, antes de comprovada a identidade, com destino certo ou desconhecido, far~se-á
immediatamente a ficha I, que será remettida ao Archivo Geral
com a seguinte observação, a lapis, na columna de cidentidade:o:
cNão satisfeita".
E) Mudança de filhos

Art. 41. Para os filhos, maiores ou menores, que se mudarem
deixando a companhia dos paes, far-se-hão as duas fichas, de
accôrdo com as disposições precedentes, fazendo-se, porém, constar da communicação, que se remetter ao Arr:hivo Geral, o nome,
sobre-nome, data e logar do nascimento dos paes com a observação: cMudança•.
Paragrapho unico. Em ambas as fichas dos paes, em seguida
ao nome do filho que se mudar, far-se-ha a observação: cMudou-se•.
F) Mudança de pessoa do sexo feminino para casamento

Art. 42. Quando uma pessoa ds sexo feminino se mudar por
motivo de casamento deverão constar de suas fichas, o nome, sobre~
nome, data e Jogar de nascimento do marido, procedendo-se no
mais de accôrdo com os arts. 27 e 39, conforme o caso.
G) Separação de casaes
Art. 43. No caso de separação de casal far-se-ha nova ficha
para a mulher e os filhos que ficarem em seu poder; para os filhos
que não ficarem em poder de qualquer dos conjuges serão feitas
fichas proprias.
H) Fallecimento

Art. 44. Os casos de fallecimcnto deverão ser annotados em
ambas as fichas. Si o fallecido fôr o pae, as suas fichas continuatão
a servir para os demais membros da família; no caso de fallecimento de pae e mãe, far-se-ha a ficha I para cada um dos filhos.
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Paragrapho unico. No caso de fallecimento de qualquer. outra
pessoa, que tenha fichas proprias, a ficha I será remetbda ao
Archivo Geral que a inutilizará. depois de annotada a morte no
Registro ; a ficha 11 será collocada no archivo especial.
. ..
Art. 45. As fichas só poderão ser desarchivadas ou 111uhh~
zadas quando se tenha comprovado o fallecimento da pessoa
registrada, devendo ser o Archivo Geral sciente da natureza da
prova feita.
CAPITULO 111

Da factura das fichas

Art. 46. Para todos os membros de uma familia (pais e filhos
deverá ser feita uma só ficha pessoal 11.
Paragrapho unico. Si o Archivo Geral remetter ficha pessoal 1
de qualquer dos membros da familia, far-se-ha em seguida ao seu
nome, nas fichas do chefe de familia, a observação «Extracto~.
Art. 47. O verso das fichas será exclusivamente utilizado para
os fins nelle impressos. Si o espaço da frente for insufficiente para
os respectivos assentamentos, estes serão continuados em outro
exemplar collocado na parte superior do verso.
Paragrapho unico. Do mesmo modo se procederá em relação
a cfolhas de casa :o, devidamente numerada cada uma dellas, no
canto superior direito, com algarismos arabes.
CAPITULO IV

Da escripturação das fichas

Art. 48. O nome de pae e mãe só será escripturado nos
cExtractos» dos menores e o nome do marido nos cExtractos:o das
mulheres que forem ou tenham sido casadas; a columna da identi~
dade deverá ser preenchida sempre que a pessoa proceda dos
Estados ou do estrangeiro, devendo ser expressa a procedencia da
pessoa e a natureza da prova.
Na columna de «Residencia• se annotará, na primeira linha, o
lagar de procedencia das pessoas que venham de fóra do Districto
Federal e na columna seguinte a nova residencia.
CAPITULO VI

Da modificação

110

numero das casas e de jurisdicção

Art. 49. No caso de mudança do numero da casa as folhas
pessoaes I e 11 deverão ser rectificadas, remettendo-se a ficha I
acompanhada de um officio ao Archivo Geral, e collocando-se a
ficha 11 no Archivo Alphabetico, até a devolução daquella.
Art. 58. No caso de passagem de ruas ou partes. de ruas de
um districto policial para outro, as folhas de casa, assim como as
fichas pessoaes I e 11, depois de rectificado o numero do dii;tricto, serão remettidas ao dislricto competente.
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CAPITULO VI

Dos attestados de vida, estado e residencia
Art. 51. Os attestados de vida, estado civil e residencia serão
passados nos districtos á vista d~s fichas pessoaes, archlv~das 1
mediante o pagamento da importanc1a de 5$, que será recolhida a
Thesouraria da Policia, para custeio desta secção.
PARTEIII
CAPITULO UNICO

Das infracções e do seu processo
Art. 52. A inobservancia do disposto nos arts. 6, 11 e 13,
será respectivamente punida com a multa de 20$, 100$ c 50$000.
Art. 53. A inobservancia do que dispõem os arts. 7, 11,
paragrapho unico, 12 e 14 sujeita os infractores respectivamente
á multa de 20$, 100$, 30$ e 50$000.
Art. 54. A infracção dos arts. 9 c 10, sujeita os infractorcs á
multa de 10$ e 20$000.
Paragrapho unico. A imposição da multa não inhibe o procedimento civil ou criminal que no caso couber.
Art. 55. Nas reincidencias impor-se-ha a multa no dobro.
Paragrapho unico. Verificar-se-ha a reincidencia quando o infrador, esgotado o praso do recurso, transgredir novamente a mesma
disposição regulamentar.
Art. 56. A multa será imposta pelos delegados dentro de suas
jurisdicções com recurso para o chefe de Policia.
Paragrapho unico. Verificada a infracção, a autoridade policial
imporá a multa, determinando por portaria, que seja o infractor
intimado para, dentro do praso de 48 horas improrogaveis, apresentar defesa escripta, ou effectuar o seu pagamento.
Art. 57. A defesa só será admittida quando acompanhada do
deposito em mãos do escrivão da Delegacia, da importancia correspondente á multa imposta.
Paragrapho unico. Dentro de 24 horas, a autoridade policial
amará conhecimento da defesa, mantendo ou relevando a multa
:mposta.
Art. 58. Do despacho mantendo a multa, poderá o infractor
recorrer, para o chefe de Policia, dentro de 3 dias, contados da
intimação.
Paragrapho unico. Não senso encontrado o infractor para ser
intimado, far-se-ha a intimação por edital no Diario Officíal.
Art. 59. O chefe de Policia decidirá do recurso dentro de 5
dias.
Art. 60. Confirmada a multa, ou não interposto o recurso
será o deposito convertido em pagamento e rcmettido á Thesouraria da Policia.
Art. 61. Não sendo depositada a multa c transcorrido o praso
legal, far-se-ha immediatamente a sua inscripção em livro especial
da Thesouraria da Policia, podendo o infractor voluntariamente
pagai-a dentro de 48 horas.
Leia de 1922 -

Vol. IV

12
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§ 1°. Decorridas as 48 horas após a inscripção, o thesoureiro
cxtrahirá logo certidão, que será remettida immediatamente aos
Procuradores da Republica para a competente cobrança executiva.
§ 2 •. Effecti vada no juizo Federal a cobrança executiva, nos
termos da lei vigente, o producto será recolhido aos cofres da
Policia para custeio desta secção.
Art. 62. Nos casos omissos neste regulamento, o chefe de
Policia expedirá instrucções necessarias para o bom desempenho
do serviço.
Art. 63. Revogam-se as disposições em contrario.
IUo de janeiro, 6 de novembro de 1922. -Joaquim Ferreira

Chaves.

DECRETO N. 15. '178 ,.-

7

DE

DE NOVEMBRO DE

1922

Ab1·e aa· Ministe1•io da Justiça c Negocias Interiores o creditá
extraordinario de 250:000$, para soccorrer as populações
dos Estados do Norte, dizimadas ]JOI' inundações e cpi~
de mias.
O Presidente da Republica dos Eslados Unidos do Brasil,
sendo ouvido o Tribunal de Contas, na con!'ormidadc do n. III
do § zo do art. 30 do regulamento annexo ao decreto numero
13.868, de 12 de novembro de 19HJ, resolve, á vista da disposição contida na parte final do § 4° do art. 4o da lei n. 589,
de 9 de setembro de 1850, e nos termo::~ do disposto no ad. 5"
da Constituição Federal, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito cxtraordinario de :?50: 000$, para
soccorrer as popnlações dos Bstados do Norle, dizimadas por
.inundações e epidemias.
Rio de Janeiro, 7 ·de novembro t.hl 1!J:22, 101'' da Iudependencia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J oaqui,m Fe1·reira Çhaves ,,

DECRETO N. 15.77!)-

DE

'1

DE NOVEMBHO IJE

1922

Abre ou MinistrT1:o da Viaçlio c Oúl'os Publicus o credito de
100:000$, pm·a occoJTCI' ás rli'SJli'ZliS com a constrnq,lin do
edifício destinado uos Tdt!(/l'Oplws u Correios da l'cll'o1Wlis, no Estado do Ilio dr Janr:il·o.

o l'resiclcnfp da IlPpublica dos E~tad(IS unidos do nra:;il
\1Sando da au[(lrizaç-ão equsfanl!~ do arL 8:1, n. LVI, da lrl
n. ·L24:?, de fJ de janeiro dr• 1!1:! I, l'PYi~·orarla pdo art. 6ü, leltra c, do dL'creto 11. -í. fí5G, de 10 ÚP ;1gost.n do e<Jf!'ente anno
resolve ahrit• ao 1\!inisterin da Viação r; Ohras Publicas o crc~
úiLo de 100:000$, para

ocCL1 t'l'Cl' á~

dc3peza.s e um a construcção
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drJ edifirio destinad•J aos Telegravhus c Correios de l'eLropo1is, no Estado do Rio de J anciro.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1!J~2, 101• da Indepcndencia e 31" da Hepub)ica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

JlE'CRE'f'O N. 15.780 -

DE

7

IJE NOVEMDilü JJg

1\J22

Proroaa 1wr 60 (sessenta) dias o prazo fixado para ser apre~
sentado o plano geral e orçamentos de mclho1·amentos na
Rticlc Sul-M ineim

O Presidente da B.epublica dos Estados Tlnidos do Rrasíl,
atl.endendo ao que requereu o Estado de Minas <lPrae;;, !lrrendatal'io rlas estradas de fE'rro que constituem a Hêdc do Via.;:ão Sul-Mincir·a, conforme o conlracto celebrado na conformidade do decreto n. 15'.106, de 22 de março do corrente anno,
o f.l'ndo em vista o parecer a J'l'~pcilo prc~lado pela Inspectoria Fedl•ral das Ec:tradas, decreta:
Ar ligo uni co. De accürdo com a clausula XX VIl do contracto ceiPhrado a t1 do abril do cor:·cnle armo eum n Estado
do .l\Iinas Gcracs, para arrendamento das estradas dn ferro qne
constituem a Hl'rle de Viação ·Sul-!\linnira, conforme o decreto
n. 15.~06, de 22 de março do mrsmo anno, fica prorog-ado IJOI"
GO (se:;;scnta); dias, terminando, portanto, a G do duzcmbro
proximo, o prazo mareado na clausula IV do allutlido contraeLo, para o arrendai a rio aprescnl ar o plano .geral n orr.amcntos dos melhoramentos a quo so refere a clausula IH.
Hio ele Janeiro, 7 de no'\'·embro de 1!:122, 101" da Indepen·
dencia e 3í• da Republica.
EPITACIO PESSÜA .,

I. Pires do Rio.

l>ECllF.TO N. 15 . 781 ,\pjii'OI'fl

os ]danos du

IJE

JII'ÍIIlCÍI'o

'7

lJE Nll\'E::\TDI\tl llE

trecho do vru·ianfc

tu{ia a .lujiirí, da Estrada rle Ferru

1\'UJ'UCiilc

1\!.'22
rir• ÁI'O('lt-

do lJrusil

O Presidente da HcpulJlica dos Esf ar! os línidn~ do Brasil,
parle, ao qne propoz a 1Jirecturia tla E.'itrada
de Ferru Noroe:of c do Brasil, dem·c(a:
Artigo unieo. Firam approqu1ns ns plan"'' ([lll' ''"111 ec;I.'J
Laixan1, I'lllirirado;; pd" di1·ector geral lk Expedil'llft•. da f:pcrefaria de Et3fado da Vi::~ção f' Obras Ptiblit'a,.;, do prinll'iru
trecho da Yariantc d!J Araçalulm a Jnpi;í, da E.~trada dl~
Ferro Nurue~lc do llra,;il, culll 15 kilumelro::; de cxt•.Jusão, os

:~tl.rndendo, f'l1\
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quaes planos foram organizados pela dircctoría da referida
estrada.
H.iu dl' .Janei rn, 7 de noventl!ru de I 0:22, I 01" da Indcpcnucncia c :H" da neruhLica.
EPITAI:JO PESSÔA.

J. l'ires <lo Wo.

DECHETO I\. JS.It-\2-

nE

7

nE NO\GMDI\!l nE

1\J22

Ap]il'ova o Jll·u,iecl o ]W ta a CIII!S/1"ttcção da estaçã? de Baurú,
tia Esll"lldo. de Pcn·o Noroeste do BrasJ.l

O l'residenlo da Rcpu!Jlica dos Estatlos Unidos do Brasil,
allcndcndo ao que expoz o director da Estrada de Ferro ;-.;oroeste do Brasil, em officio n. 2:.J5IV, uc 1 do noYcmbPO uo
eurrcnt c anuo, decreta:
Arl.igu unico. Fica approYaclu n prujecln que com e:.;(e
ltaixa devidamente rn!Jrieau(l pcl'> dircclm gnral uo ExltediPnte tla t\ecretaria de Estad1J da Viaçfto ti Obras Publica~.
para a conslrucção do edifieio ria c~la~ão definitiva de
:Uaurú, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, nu Estado
de S. Paulo.
Rio de .Janeiro, 7 de novem.
de 1922, 1O1• da Indepcndcncia c 3í• da Hepublica.
EPlTACio PRss(\A.
J. l'ires do Rio.
DECBETO N. 15.7N:l -IJJ:i H
L1)J)JI'UV!t ()

1'euulamentu

DE NU\'lil">llllllJ ])I<;

)!0.1'1/. CXI'!'!IÇiiu (/o

1\!22

c,,lfi!/0 du Conlo.bi-

liLlwle !'uiJlica

O Presidente da ftepubliea dos Estados Unidos do Brasil,
no uso da faculdade que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, e na fórma do disposto no art. 106 da lei numero 4. 536, de 28 de janeiro do corrente anuo, resolve approvar o regulamento que a este acompànha, para execução do
Codigo de Contabilidade Publica, o qual vae assignado pelos
.Ministros de Estado dos Negocias da Fazenda, Justiça e Negocios Interiores, Agricultura, Indusl.ria e Commercio, Vmçãu e
Obras Publicas, Marinha, Guerra e Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101• da Imlcpendencia e 34" da Republica
EPl'l'ACIO. PF.SSÓA.

Homero Baptista.
J. Ferreira Chaves.
J. Pires do Rio.
J. P. da Veiga Miranda..
J odo Pandiá Calogeras.
J. M. de Azevedo Marque$.
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Regttlamento Geral de Contabilidade Publica, approvado pelo
decreto n. 15.783, de 8 de n9vembro de 1922
TITULO I

Centralização dos serviços de contabilidade

CAPITULO I
DOS ELEMENTOS DE CEN'rRALJ7.AÇÃO

Art. 1.• A contabilidade da União, comprehendendo todos
os actos relativos ás contas de gestão do patrimonio nacional,
á inspecção e registro da receita e despesas fedcraes, ó centralizada no :!\linisterio da Fazenda, sub a imrnerliata direcção
da Contadoria Central da Republica e fiscalização du Tribunal
de Contas.
Art. 2.• São actos relativos lis contas de gestão do patrimonio:
I. A verificação inicial dos bens patrimoniaes existentes
no começo da gestão.
II. O registro das variaçõe,s operadas nos mesmos hens,
por entradas, sahidas, valoriwJ:;ões ou depnw\ações durante a
gestão.
III. O levantamento e verificação do inwntario final dos
bens patrimoniaes administrados.
Art. 3.• A centraiização ordenada no art. t• terá por ba!'lé
os seguintes elementos:
a) escripturação geral dos creditol'\ orçamrnfarios on
addicionaes, segundo as tabellas explicativas c a distribuição
ou registro do Tribunal de Contas;
b) balancetes mensaes, remettidos pelas contabilidades
dos Ministerios, dos respectivos creditas orçamentarios ou
addicionaes, demonstrando, syntheticamentc, por verbas, consignações e sub-consignações:
I. Os saldos dos creditas no mez anterior;
li. As despesas empenhadas durante o mez a que !e réfere o balancete;
IH. Os saldos de creditas para o mez seguinte;
c) balanços mensaes da receita arrecadada e da de~'pesâ
paga em todas as estações arrecadadoras e pagadoras da
União;
d) balanços' mensaes do activo e passivo administrados
pela União, demonstrando syntheticamentc:
I. Valor dos bem ou effeitos administrados no mez anterior;
H. Varia(éfes occorridas no mcz a que se rcfrrir o ba-

lan~o;

III. Valor a transportar ao mez seguintr;
demonstrações geraes, remettidas pelas contabilidades
dos diversos Mi.:nisterios, dos saldos das• despesas empenhadaq
durante o ultimo ann0 financeiro, e organizarias :'t Yisfa das
demonstracões .que as repartições subordinaflas firam abrie)
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gadas a enviar aos l\Iinisterios de que dependem, até o dia
15 de janeiro do período addicional a cada exercicio.
§ 1.• Nos balanços mensacs a receita c a despesa serão
rigorosamente classificadas de acc(\rrlo com as autorizações
legacs de onde promanem.
§ 2.• Os elementos exigidos nas leU r as b, c e rl deste artigo serão, pelas delegacias fiscaes nos Estados e todas as
demais contadorias seccionaes, enviados (L Contadoria Central
da Republica até o ultimo dia do mez seguinte áquelle a que
se referirem as operações, o o de quo trata a !cUra e, até 5 do
fevereiro de cada anno.
§ 3,• As variações no patrimonio, que farão parte dos balanços mensaes do activo e passivo, serão, para effeitos de
registro, demonstradas analyticamente em quadros annexos
aos mesmos balanços.
Art. 4. • As contadorias seccionaes, obrigadas á remessa de
balanços mensaes de receita .e despesa á Contadoria Central da
Republica, enviarão tambem directamente á mesma !Contadoria, bem como á Directoria do Patrimonio •:\'acionai, os balanços mcnsaes do activo e passivo a seu cargo.
§ 1. • Uma via do mesmo balanço será egualmente remettida pelas mesmas contadorias das aJministraçõ·es centraes ás
directorias de ·contabilidade dos rr,spcctivos 1\Iinisterios, para
que estas contemplem eom sua escripturação os dados originaes
de que careçam.
§ 2.• Os balanços mensaes encaminhados directamcutc n
Contarllo.ria Central da Republica servirão para confronto com
o balanco geral, que deverá ser remettido pela Directoria do
Patrimonio, quanto ao Ministerio da Fazenda. e pelas Directorias de Contabilidade, quanto aos demais Ministerios, sen-·
do este, porém, a ba.se unica da inco'rporaçfio á escripturaç,ão
geral centralizadora.
Art. 5.• Afim de attender ás exigencias dos artigos anteriores. tanto a Directoria do Patrimonio Nar.ional, como as
Directorias dle Co'ntabilidadc dos demais Ministerios. organi•.
!larão e manterão rigorosamente em dia uma escripturacão
analytica dos bons pa.trimoniaes moveis e immoveis a cargo
dos respectivos Ministerrios, consignando' todas as indicações
necessarias ao perfeito ·conhedmento d.e sua origem. natuTeza, dest;ino, valor, renda, disponibilidade e demais detalhe'!
indispensaveis.
Paragrapho uni co. Nessa cseript.uração analyt ica serão
methodicamente registradas to-das as variações operadas nos
meffillOS bclns á medida que se tornarem conhecidas em sua
substancja e valor.
Art. 6.• Para os effeitos do disvosto' nos artigos anteriores, as Contadorias seccionrreq rios Ministerios, Correios, Tclegraphos, estradas de ferro, linhas ·de navegação e outro's cstabele·cimcntos indnst.riaes da União ficam subordinadas á
Contadoria Central da. Republica, cabendo a direcção dessas
Contajorias a fnnccionrrrio?. df1 Fawnda. eommissionados pelo
Prcsirlcnte da ncpublica mn dcrr•'lo rrfcrrndado :pelo l\Iini,;tro da Fazenda e pelo titular do Ministerio re"pectivo.
Art. 7." A e·,crip!uração dos factos administrativo's concernentes ao patrimonio nacional c á complel.a execução do'!
orçamentos far-se-á na Contadoria Central da Republica e -em
todas as Co'nf adorias scccionacs, civis ou milit"'U'es, qtlaesquer
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que sejam suas denominações, pelo methodo das partidas dobradas, na conformidade das instrucções e mode•los que baixaram com a portaria de 2 de setembro de 1919, do Ministerio
da Fazenda, e de quaes.quer altevações que venham a se~r nas
mrsma·s intro'duzidas.
Paragrapho unico. As collectorias federaes continuarão
a registrar suas operaç,ões em «livros caixas» e segundo as
normas paa.'a os mesmos instituídas, s~ndo, cntr~tanto, !_lUS de
grande movimento, facultada a adopçao da escr1pturaçao por
partidas dobradas, de a0côrdo com as instruc(,iões em vigor.
CAPITULO li
DA CONTADOThiA CENTRAL DA REPUBLICA

Art. 8.• A' Contadoria Central da Republica, im1. ediatamrnte subordinada ao l\linistro da Fazenda, compet1~:
i •, manter em evidencia em sua escripturação geral a3
contas syntheticas da receita e despesa e do patrimonio do
Estado, bem como das variações que o alterem ou mod11'1quem
n'l decurso de cada exercício financeiro, tanto por effeito da
execução dos orçamentos, como por actos de gestão ou de qualquer outra natureza;
2•, exercer a suprema administração da contabilidade da
União, mantendo uma continua vigilancia sobre todas as Contadorias seccionaes que I•he ficam subordinadas, para que a
escripturação de cada uma seja executada com exactidão, per:feitamente em dia e em harmonia completa com a sua escrir,turação geral centralizadora;
3•, propor ao Ministro da Fazenda, para que sejam soliritadas ao Congresso Nacional, as alterações que se fizerem
necessarias, relativas á legislação de contabilidade da Republica, no sentido de tornar mais simples e efficiente o mecanismo c<mtavel em todos os orgãos da administração e faclliL:u·
o andamento dos processos e organização das tomadas de
contas;
4", expedir, nos casos de s1.1a alcada, e organizar, quando
tenham de ser assignadas pelo Ministro da Fazenda, as
instrucções e circulares relativas aos serviços de contabilidade nas contadorias seccionaes dos Ministcrios, ·estabelecimentos industriaes e estações arrecadadoras e pagadoras da
União, civis ou militares;
5•, instruir as conta:dorias seccionaes dos Minlsterios,
correios, tclegraphos, estradas de ferro, linhas de navegação, arsenaes e outros estabelecimentos industriaes da União,
no sentido de simplificar os processos de contabilidade e escripturação ·em taes repartições, e para que possam proporcionar seguros elementos de apreciação da administra1;ão
fiscal;
6•, exigir das repartições que lhe ficam suborõinadns a
apresentação, dentro da~ normas e dos prasos estabelecidns,
dos balanços mensaes e definitivos e mais elementos de informação que se tornarem neces1:arios ao hom funccionamento
dos serviços de contabilidade da nepublica;
7•, intervir directament.e junto rÚS mesmas repartições,
civis ou militares, no sentido de, por funccionarios designados
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para esse fim, fiscalizar e exigir a exacta applicação dos preceitos de contabilidade pub!lca estabelecidos em quaesquer
leis, regulamentos e instrucções vigentes, tendo em vis~a a
boa ordem da escripturação, o exacto recolhimento e a ngox·osa app!ieftç.ão dos dinheiros ou bens publicas;
.
s•, exercer, como orgão centraliímdor da contabilidade da
União, as seguintes funcções:
I -

Quanto ao orçamento

a) preparação das propostas orçamentarias da receita e
despesa da Republica, simplificando e uniformizando as res'Pectiv;:~s tabellas explicativas;
b) abertura, movimento e encerramento da escripturar;ão
a priori em contas syntheticas e analyticas, registrando os
creditas orçamentarios de accôrdo com as respectivas tabellas,
bem como os creditas supplementares, extraordinarios e especiaes:
c) fiscalização da contabilidade do empenho das despesas;
d) escripturação, nos livros de creditas, das despesas
l•rdenadas e liquidadas para pagamento, depois de registradag
pelo Tribunal de Contas;
e) escripturação, nos mesmos livros, dos creditas distribuídos a outras repartições ou estacões pagadoras, depois do
registro no Tribunal de Contas, remcttendo em s•eguida os
processos á Directoria da Despesa para o respectivo .expediente:
f) demonstração do rlcstino que tiveram os creditas orçamcnlarios, quando se trate ele prclido de creditas supplementares;
fi) organização mensal de balancos syntheticos do orcamenta, demonstrando os saldos da p·revisão das rendas, s'lgundei as respectivas rubrirM orcamenlflrias e os saldos do~
creditas votados para ~ada uma das verbas de despesa, comprehendendo os creditas c;npplemenfares. nxtrao:Minarios e
llspeciaes.

n -

Quantn ao palrimnnio

a) centralização do todos os lanr.amenfos referentns ao
activo e paf<~ivo da União f' constantes do!'! balanços das reparticões subordinadas;
b) fiscaliza.ção permanf'nte da contabilidade do patri..;
inonio, quer inspeccionando o desdobramento anal~·tico de
todas as suas contas e sub-contas, em ~onfronto com os respectivos inventarias, quer promovr,ndo a organização dos
processos de tomada de conta,; dos responsa•veis pela guarda e conservacão dos bens pnhlicos:
r) eenfrnlizaçfio da contnbilirlade dr, todas a::; OPE'rar;ões
retalhas ús dividas in fe r na. pxfcrna P flue fnnn fr,, bem como
das contas de banqueiros e correspondentes e de toda;;; as operaçõefl de credito que modifiquem o patrimonio da Uni!!.o;
d) organização dos balanços nnnnaes d0 patrimonio.
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Quanto 'd receita e despes·ll

a) centralização de todos os balanços da receita e desipesa federaes remettidos· mensalmente pelas repartições subordinadas;
b) organização e estatística permanente de todos os dados
relativos á receita arrecadada e á despesa paga pelos cofres
da União, na conformidade dos respectivos balanços mePsaes;
c) escripturação methodica e rperrnanente da~ contas do~
responsaveis por adeantamentos ou saldos em poder, observado o disposto no art. 299, providencianrlo, no fim dn cada
exercício, para a cobrança de taes debitas, por intermedio das
autoridades competentes;
d) org-anização trimestral de um balancete de todas a~
npernçõc~ de contabilidade ria União. remel.tendo immedialamente uma cópia do mesmo ao Tribunal de Contas;
e) intervenção directa junto ás repartições arrecadadoras e pagadoras da União nc sentido de serem os respectivo,;
balanços organizados pontualmente, providenciando quanto ~
imposição dac: penalidades em que hajam incorrido os funrcionarios rec:ponsaveis por atrazos ou inobservancia das
prescripções legaes;
f) organização, até 30 de novembro rle cada anno, d:).~
contas a serem apresentadas annualmente ao Congresso Nacional. relativas ao exercício anterior;
!J) organizaç.ão dos balanços geraes ou rldin itrms da r~
ceita e despesa de cada ·exercício.
Art. 9.• As funcções a qne se refere o artigo an!~rior'
serflo distribuidas. em re~ulamento interno apprnvndo nPio
Ministro da Fazenrln, pelas tre;; srcções de fllle se compõe a
Confndoria Central da Hepublica.
Art.. 10. Nenhum reg-ulamento. em que RP cogifP rlo t'f;tabr,leciment.o de regras dr, cnntnhilidade. c;pr(t expedirlo por
qualquer Mini;;terio ou repartição sem aurliencia prévia da
Contadoria Central da Hepublica, para o fim de verifir,ar Ri
taes regras estão conformes com os principioc: geraes rle contabilidade e escripturacão consignados nas imtrncrões em
vigor.
A r!.. 11. A Cont.arlnrin f:rmf ral da nepnhlina, pnrn Qne
rn~~n npnnrtunamente instituir
:J!'.
rec;nert ivas normn c: dt~
r,nnt.ahilidade, ser:'t pelo Gabinete do Ministro da Fazenda inimerliat.amente informada d3- realiímç.ãn de r,mpr0sfimoc: intPrnos ou e:x:ternos. das operações que imnnrtf'm em alienaçilo
de bens patrimoniaes, bem como rle todas e qnaesquer operaçfípq r! c crer! i to que se refiram ao patrimonio administrado.
Art. 12. Para o exacto cuniprimrmto dac; obrig-ações qu·J
lhe cnbem. qnanto :'t prestação annual dfl contas ao Poder LegiRlativo, a Contadoria Central da Henuhlica confrast.en.rá
fodn!'l ns operaçõec; a cargo da Thesonraria Gernl rlo Thesnurn Nacional. especialmente nG tocante :'ts operações de credito.
diversoc: rec:ponsaveis e contas de banqueiros e corre'lpondenfc<;, poflendo para esse fim e independente de requisicão examinnr tnrloR o R rlocnmento.:;. cadernefag de banco~ n 1ivros de
escriptnrncãn. adnpf.ando a~ providenci:-ts que .inlg:lT' rrinis
acrrtadaR nara a manut.enç5n exact.a e rignrn.~amenfe em dia
ria contabilidade respectiva.
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Art. 1.3. O contador geral da Republica e os chefes da~
contadorias seccionaes serão pessoalmente responsaveis pela
exaotidão e preparo opportuno da escripturação, contas, balanços, inventarias e demonstrações dos actos relativos á receita e despesa federaes ou aos bens publicas da União.
Art. 14. A falta de cumprimento das obl'igacões impostas neste regulamento, assim como das ordens e instrucçõcs
expedidas pelas autoridades competentes para a execução da
Contabilidade da União, sujeitará os infractores ás penas de
multa de 200$ a 1.0 :()10{)$, de que trata o art. 221.
§ 1." As multas comminadas neste artigo serão impostas:
a) pelo Ministro da Fazenda, ao contador geral e aos directores do 'l'hesouro Nacional depois de apuradas devidamente as responsabilidades;
b) pelo contador geral, aos chefes das contadorias seccionaes, comprehendendo as Delegacias Fiscaes, .Ministerios, Correios, Telegraphos, estradas de ferro, arsenaes, linhas de navegação e outros estabelecimentos industriaes e repartições
.arrecadadoras e pagadoras da União, sejam civis ou militares,
depois de verificada convenientemente a infracção;
. c) pelo contador g.eral e dhefes das contadorias scccionaes
aos funccionarios das respectivas repartições.
Art. 15. A imposição da multa será immediatamcnte
communicada á Directoria da Despesa Publica, na Capital Federal, e ás delegacias fil'caes, nos Estados, bem como ás repartições incumbidas da organizacão das respectivas folhas de
pagamento, para desconto pela quinta parte dos vencimcntofl.
Art. 1G. O chefe da repartição que. opportunamente avisado, na fórma do artigo precedente, deixar de proceder á cobrança ordenada, incidirá na sancção do art. 40 da lei n. 4.53•3,
de 28 de janeiro de 1922, cabendo á Contadoria Central da Republica dar immediatamente conhecimento dessa infracção ao
Tribunal de Contas, para que este proceda pela fórma indicada
naquelle dispositivo.
Art. 17. Das multas impostas aos chefes da Contadoria
Central da Republica e das contadorias seccionaes haverá direito regressivo contra funccionarios subalternos, desde que.
em processo regular, se apure:
a) que taes chefes foram solícitos na observancia dafl disposições do presente regulamento e expedição das ordens necessarias ao seu justo e opportuno cumprimento;
b) que facultaram aos funccionarios encarregados da execução dos serviços todos os meios nece1>'sarios para levai-os
satisfatoriamente a termo dentro dos prasos pre-estabelecidos.
Art. tn•. O direito regressivo a que se refere o artigo anterior será reconhecido pelo Ministro da Fazenda, em gráo de
recurso, em quo será facultada ampla defesa aos interessados.
CAPITULO III
DAS CONTADOniAS SECCIONAF:S

Art. 19. A'?. contadorias sPcciono.c~ a que se rcfrre o
co.pif ulo anterior, são:
a) as directorias ou secções de contabilidade das Secre-

i\CTOS DO PODTm EXEf:UTIVO

187

tarias de Estado, inclusive o Thesouro Nacional, comprehendendo as Directorias da Contabilidade, da Despesa Publica o
do Patrimonio Nacional;
b) as Delegacias Fiscaes do Thesouro nos diversos Estarlos e a Ur>!Pgaria rm U.ondrPs:
c) as Contadorias ou secções de contabilidade das diversas
administrações centraes, como as dos Correios, Telegrapho3,
Estradas de Ferro, Caixa de Amortizaç.ão, Imprensa Nacional,
Casa da Moeda, e on tros estabelecimentos industriaes da
União, bem como as estações arrecadadora!! e pagadoras que,
por convenicncia de serviço, sejam autorizadas a remettcr
directamente á Contadoria Central da Republica os seus balancos mcnsaes c os definitivos de receita e despesa e de
activo e passivo, e demais demonstrações c dados aos mci.imos concernentes ..
Art. 20. A subordinacão das Contadorias seccionaes, a
que se refere o artigo anterior, á Contadoria Central da Revublica, prcscripta no art. 1• da lei n. 4.536, de 28 de
janeiro de 19:?.2, distingue-se em subordinação legal ou administrativa.
§ 1. • A subordinação legal é aquella que a todas imlistinctamente obriga no sentido do acatamento e cumprimanto
exacto das disposições do presenta regulamento e das instrucções, circulares c demais netos expedidos pela Contadoria
Central da flcpubl ica no in tu ito de instrn ir, 1mifnrmizar, r.orrigir ou melhorar os serviços de conla!Jilidaue do Estado, cuja
suprema direcção lhe pertence.
§ 2. • A subordinação administrativa é a que concerne ao
estabelecimento das normas reguladoras das relações que ss
estabelecem entre o orgão central da contabilidade publica e
aquclles aos qnaes occorre o imperioso dever de fornecer-lho
os elementos indispensaveis á centralização a seu cargo.
Art. 21. A's Diredorias ou Secções d~ Contabilidade das
Secretarias de Estado compete:
a) a contabilidade geral dos creditas oryamentarios e
addicionaes relativC\S' ao respectivo Ministerio, cmnprehendendo a sua escripturação segundo as compatentes tabellas
explicativas; o lançamento das distribuições feitas ás diversas
estações pagadoras que tenham de satisfazel-os, segundo registro do Tribunal de Contas; a escripturacão das despesas
empenhadas por conta dos creditas não distribuídos por
aquelle Tribunal; a organização das relações dos saldos das
despeFas empenhadas, a que sa refera o art. 230 e todos os
demais actos concernentes ads mesmos .creditos, previstos
neste regulamento ou nos regulamentos organicos do cada
uma dessas repartições.
No Thesouro Nacional as attl'ibuições acima competem á
Dircctoria da 'Despesa Publica;
b) o registro geral dos bens moveis o immoveis da cada
Ministerio, consoante os inventarias iniciaes organizados em
cada repartição subordinada e as variac;ões nos mesmos annualmentc operadas, como dispõe o titulo VIII do presente
regulamento.
Taes attribuições, quanto ao Ministerio da Fazenda, com\)etem á Directoria do Patrimonio Nacional;
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c) escripturação da receita e despesa daquellas que tenham pagadorias, como as Contabilidades dos Ministerios da
Guerra e da Marinha; a organização dos balanços mensaes e
definitivos e a remessa dos mesmos á Contadoria Central da
Hepubli·ca, dentro dos prasos fixados no presente regulamento.,
Quanto á thesouraria geral e ás duas pagadorlas do Thesouro Nacional, cabem as attribuições supra á Directoria da
Contabilidade do Ministerio da Fazenda;
d) todas as demais funcções ou attribuições prescriptas
neste regulamento, nos regulamentos organicos de cada repartição e nas instrucções de serviço em vigor, ou que possam
vir a ser adaptadas, quanto á administração geral da Fazenda
Publica e áS' nórmas que regem a sua contabilidade.
Art. 22. A's Delegacias Fiscaes nos Estados e á Delegao ia
do 'J'.hesouro em Londres cabem conjunctamente todas as
attribuições espcccificadas nas lett.ras a a d do artigo a:nterior,
em relação aos factos administrativos verificados nas respectivas circumscripções.
Art. 23. A's Oantla:dorias das administrJaçôes centrars
comprchcnrlidas na lettra c do art. 19 incumbe:
i •, as attribuicões especificadas na. lettra a do art. 21,
quanto aos creditas que lhes forem distribuidos ou aos que
disserem respeito aos serviços que lhes são pertinentes;
2", as attribuicões da lettra b do mesmo artigo, quanto
aos bens immoveis, moveis ou de natureza industrial a seu
cargo;
3", as da lettra c quanto áquellas Clnde haja tbesoura.rias
ou pagadorias que se communiquem directamente com o Thesouro Nacional, como as dos Correios, Telegraphos, estradas
de ferro e outras'.
Art. 24. A's Contadorias seccionaes em geral compete
transmittir periodicamente á Contadoria Central da Republica as contas e documentos indicados no presente regulamento,
e os prescriptos nas Jnstrucções expedidaS' pela mesma Contadoria se,gundo o disposto no prnccrlcnt n art. 8°, bem como,
a todo o tempo, transmittir-lhe e communicar-lhe todos os esclarecimentos, demonstrações e notas de desdobramento de
contas ou parcel!as. que lhes possam ser requisitados.
Nas referidas instruccões deve ainda a Contadoria Central
vrovidenciar para que a escripturação subsidiaria das Contadorias dos Ministerios, delegacias e administrações centraes seja
organizada e mantida em perfeita correspondencia com a escripturação geral a seu cargo.
Art. 25. Os chefes das contabilidades seccionaes respondem pesl'oalmente pela boa ordem dos respectivos serviços e
são passíveis de penas pecuniarias pela falta de cumprimento
das obrigacões que lhes, são impostas, segundo resam os artigos i3 e f4 do presente re·gulamento,apoiados respectivamente
nas disposições rios arts. G~ e 7o da lei n. 4. 53G, de 28 do
janeiro de i 922.
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TITULO 11
Exercício financeiro -

Orçamento e contas da gestão
financeira

CAPITULU I
DO EXERCICIO FINANCEIRO

Art. :26. O exercício financeiro começará em 1 de janeiro e tfilrminará em 30 de abril do anno seguinte.
Paragrapho unico. O anno financeiro coincide com o
anno civil.
Art. 27. O e:x:ercicio financeiro aiJrange todas as operações relativas a receita e despesa autorizadas pela lei do
orcamento, ou leiS successivas, dontr~ do respectivo. ~uno financeiro, bem como todas as vanaçoes que 10e venfwam no
patrimonio do Eslado, . decmTmJI ••s da oxecut,;üo dut; or•;amentos. Em cum;equoncta pertencem ao cxcrc.;H:w somente as
operações relativas aos fornecimentos ou serviços feitos pela
ou para a União c aos direitos adquiridos por clla ou seus
credores, dentro do anno financeiro.
Art. 28. A sancção da especialização por exercício consiste em não poder ser levada á conta dos títulos da receita
ou dos creditas da despesa de um exercicio, receita ou despesa
pertencente a outro.
Art. 29. O pgtiQ_do .ad.dicional sera empregado, até 31 de
marco, na rea1i'zacão aas operacoes de receita e despesa orcamentarias que não se ultimarem dentro do anno financeiro;
o mez decorrente daquella data até 30 de abril, é reservado
para a Iiqu idação e encerramento das contas do exercício.
Art. 30. Não estão sujeitas ao r_egj~ as
receitas on despesas relativas a dePõSífos, caixas especiaes,
operações de credito no paiz ou no estrangeiro, contas de
banqueiros e correspondentes e quaesquer outras que independam de consignações orçamentarias. No penudo addicional, portanto, não podem ser escripturadas operações dessa
natureza, que devem sempre ser computadas no exercício
corrente, embora sejam consequentes de outras opcraç.ões orcamentarias que se prendam ao exercício em liquidação.
Art. 31. Si, por inadvertencia, alf:('uma dessas operações
for incluída no caixa do período addicional, deve a respectiva importancia ser immediatamente transferida para o
caixa do exercício corrente.
Paragrapho unico. Não sendo mais possível P.SSa tranRferencia, por se achar encrrrada a escf'ipl.urar:ãn daf]nelles livros, u estorno far-sc-t.í. por ,;uprH·irncnto de fundos, eni
conta corrent c de um a onfro excrcicio.
Art. 32. A conta corrente a que se refPre o paragrapho
ant.er~o~· será mantida em perfci ta l'P.ciprocidar:lc m's
dons
exerctctos, cabendo aos chefes das Cont.adorias sercinnacs
examrnar a dit.a c~nta em ambos os exercícios, suppridor e
supprido, afim de apurar si o credito de um corrcspondc ao
debito de outro, o vice-versa.
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Art. 33. As contadorias seccionacs e a Contador~a. Central da Rcpublica annexarão aos seu~ balanços .defnut1vos
extractos aualyticos das contas correntes de suppr1.mento dos
exercícios entre si de modo a demonstrar a pcriclta correspondencia do oper~çõcs, como se rccommenda no artigo precedente.
.
Art. 34. Independo, égualmente, do. regimen de exe~~~
cio a cscripturação dos bens rnovc1s c 1mmovms da Umao,
mesmo adquiridos e pagos no período addicional, por conta
de creditas consignados na lei de orçawcnlo a este rclat1vo.
§ 1. • Neste ultimo caso a escripturação se fará, em re:
gistro provisorio, no mesmo dia do empenho da despesa e a
vista do respectivo documento.
§ 2." Paga a despesa no periodo addicional c legalizados
todos os doeumentos da posHe indiscu[ivel dos bens, terá
logar a escripturação definitiva nos registros apropriados.
Art. 35. Não se poderá, dentro do per iodo addicional,
empenhar despesa nova por conta do exercício, sinão paga~
apenas as que tiverem sido empenhadas até a expiraçao do
anno financeiro.
Paragrapho unico. No caso de credito supplemcntar, op}:10rtunarnente solicitado, mas só ;,anccionado no período addicional, o empenho far-se-á em caracter provisorio, no
ultimo dia util do anno financeiro, á conta do reforço pedido
ao Congresso Nacional e por este votado até o mencionado
dia. Sanccionado o credito e registrado o mesmo pelo Tribunal de Contas, será effectivado o empenho provisorio, com as
necessarias annotações.
Art. 36. A receita lançada a debito dos contribuintes,
dentro do anno financeiro, pelos impostos directos, taxas e
serviços industriaes e patrimoniaes, que não tenha sido arrecadada até 31 de mar~o do período addicional, constitue
activo da União c figurará no balanço do patrimonio, sendo
posteriormente liquidada 'Pela fórma prcscrinta no artigo 145 .,
Art. 37. A autorização para a cobrança da renda tributaria constituída por impostos indirecto~ termina no ultimo
dia do anno financeiro, salvo nos casos de despachos ou processos iniciados antes da terminação daquelle. Toda a renda, proveniente daquellas fontes, arrecadada fóra destes casos, nos mczes em que transcorre o período addicional, comcommittantemente com o cxcrcicio corrente, será neste cscripturada, de accôrdo com a respectiva lei orçamentaria.
Art. 38. A despes·a empenhada dentro do anno financeiro e que não tiver sido paga até 31 de março, figurará,
cgualmente, no balanço do patrimonio, como divida passiva
da União, c ser·á paga na fórma dos arts. 455· a 466.
Art. 39. Depois de 31 de março perderão o vigor todos
,ps creditas orçamcntarios, bem como os supplementares e ex.traordinarios, na parte não empenhada.
Paragrapho unico. A parte empenhada dos creditas orçamentarios, supplemcntares c cxtraordinarios será liquidada
pela fMma vrrscripta nos arts. 2·if3 a 254.
Art. 40. Os creditas especiaes que, em virtude de dis-.
posição de lei, Yigorarmn lJOl' yarios exercieios, serão regulados .. uus JH'imeirol'1, pelo systema de gcstü0 annual, trans-
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portando-se de um a outro anno financeiro os saldos apurados e as despesas empenhadas até 31 de dezembro, referentes
a fornecimentos ou serviç-os não effectuados ~té cnt~o; mas,
no ultimo et:C!'Cicio vigorarão, como os dema1s cred1tos, até
31 de março.
Art. 41. A transferencia dos saldos dos creditas especiaes, do primeiro ao ultimo exercício em que tiv.erem vigor, será pelo Tribunal de Contas e suas delegações feita exo((icio, independentemente de quaesquer solicitações, nos
primeiros dias do mez de jar.eiro de cada anno.
Art. 42. A parte empenhada dos creditas cspeciaes, no
ultimo exercício em que vigorarem, obedecerá ao mesmo
regimen prescripto para os demais credltos.
CAPITULO Il
DO ORCAMKNTO

Secçilo I -

Normas ae1·aes

Art. 43. O orçamento ou balanco de previsão de cac;a
exercido comprehende a receita prevista nas differentes fonLl:S que competem á União, segundo a Constituicão Federal,
e a despesa que o Governo é autorizado a fazer no decurso
•lo anno financeiro, para. provêr ás obrigacões assumidas pelo
Estado c aos servicos publicas a cargo de cada Ministerio.
Art. 44. A fixacão da despesa e a estimativa da receita,
em lei annua de orçamento, terão por base a proposl a organizada pela Contadoria (:{lntral da Republica, mediante os
dados forneci elos pelas directorias de conl ahil irlade dos diversos Ministerios.
Art. 45. A <proposta do orcamento será pelo 1\linisterio
da Fazenda enviada á Camara dos Deputados até 31 de maio
de cada anno, acompanhada dos seguintes documentos:
i •, tabellas explicativas de todas as verbas da despesa
fixada para cada Ministerio, com os detalhes exigidos no
P.tt. 51, n. t•;
2·•, quadrgs demonstrativos da receita orçada, contendo
as especificações do art. 85;
3", quadros demonstrativos dos impostos effectivamento
pago.~ nos tres ultimas exercícios, em cada Estado da União;
4:·, relação das verbas do material, que, em virtude da
i:npossibilidade de ,serem os pagamentos cffectuados no Thesouro ou nas suas Delegacias, o devem ser nas repartição;;
intcrest<aclas, mediante adcantamcnLos sujeito,: ao regimcn de
comprovação posterior;
~.·, relação das verbas para as quaes poderá o Governo
obrir creditas supplementares;
I)·, tahella dos creditas addicionaes abertos
no ultima
r:<:c1·cicio;
7" balanço 11 contas do exercício encerracro em 30 de
abril do anno anterior, devidamente verificados l•elo Tribunal de
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s•, demonstra,ção, por Ministerio, dos saldos da despe:;s
empenhada durante o ullimo anuo financeiro.
Art. 46. E' licito ao Governo rectificar a proposta, e111
mensagem especial, acompanhada dns respectivos dados, emquanto dependente de discussfw no Congresso o projecto de
orçamento.
Al't.. 47. 'roda receita deve ser inscripta no orçamento
pela Rua importancia integral, sem dedtlCI;:ão alguma pt\ra
despesas de arrecadação ou de qualquer outra nature~a. _De
egual modo a ·despesa deve figurar no orçamento por mtetro,
sem s0r diminuída de quae~quer contribuições.
Art. M~. As quo las da receila geral ou algum de seus
títulos, que leis especiaes ou de orçamento rlrstinern á constituição de fundos ou caixas especiaes- ou ao pagamento da
alguma despesa cspecialisada, n:í.• podcr~o c;er abatidas da
receita, mas tão sómente calculadas .para figurarem em verba
especial da despesa pela importancia correspondente á annullação que se teria do fazer para os f1ns dctermmados nas
mesmas leis.
O credito orçamentario assim fixado poderá ser altf'.rado, para mais on para menos, mPdiante registro do Tribunal de Contas, em face das clemonsl raçõr·S mensaes da receita
effectivamente arrecadada em taes rubricas.
§ 1." A altera~,;ão do credito orçamenl.ario para as verba~
de que se trata far-se-á não por annullação de 1·eoen:a
effectivamente arrecadada, mas por partida nu registro idenficos aos dos creditos supplementares.
§ 2." Os ·saldos não applicado~ desl as verbas obedecerlo
á regr~ do art. 177.
A·rt. 49. As importancias cuja anecadaçãn se deva fazer
directamente para fundos cspcciars, ~erãrJ desde logo assim
el'!cripturadas, e sua applicacão constará, em capitulo distincto, do orçamento da despesa, sob o titulo: Ap)Jlicação da
renda especial.
Art. 1!9. As imporl.ancias L'Uja arreeaclar:ão se deva fazer
computadas como resultado economico dos exercícios quando,
em virtude de lei, estiver suspensa a applicacão especial e
autorizada a commum, ou, extinctos os fins especiaes a que
rram destinadas, sobrevier ainda algum saldo.
Art. 51. Não podem os Ministerios valer-se de renda ou
lncro de qurlquer proveniencia para augmentar as dotacões
or~,;amentarias das verbas relativas aos serviços a seu cargo.
As sommas que, por quaesquer motivos e'Xtraordinarios
õu ·eventuaes, forem pelos mesmos arrecadadas, devem se11
immediatamentJe recol1hidas á thesouraria e classificadas nas
rubricas da receita cdm que se relacionarem.
Art. 52. As discriminações do pessoal effectivo feit.a3
nas tabeUas expl~icativas .da proposta do orçamento obedeoom,
quanto á despesa, que lhes é relativa, ás consignaçríes correspondenLes e constituem titulas de d'es•pesa.
Art.. 53. o arçamento votado pelo Congre'SSO Nacional
define, na especialização da receita e da despesa, as contas
que terão de fazer parte do balanço financeiro definitivo dB
cada exercício, p,eJo que a escriptu!·ação geral da União, a
cargo da Contadoria Central da Republica e das Contado'riM
seccionaes que• lhe são subordinadas, terá de conformar-se in-
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§ 1. • São despesas fixas as decorrentes de leis organicas
ou de empenhos permanentes, com prasos de vencimento determinadlo's; são variav·eds todas as outras.
§ 2.• A distincção da-s duas partes em que se divide a despesa será feita na proposta do orça,mento em columnas apropriadas, sem dispersão das consignações respectivas nem prejuízo da successão ordenada dos artigos.
Art. 57. Na proposta do orçamento a despesa será classificada por Ministerios c verbas, significando respectivamente a admiDJistracão e os servico's publicos .. Nas tabellas
explicativas que a acompanharão, as verbas serão subdivididas
em consignacões e sub-consignaçõee, exprimindo respectivamente a natureza e a especialização daquelles serviços.
Art. 58. As verbas de despesa de cada Ministerio serão
precedidas de um numero de ordem e, nas tabellas explicativas, esse numero se desdobrará em tantos outros quantae
forem as respectivas sub-consignações de pessoal e material.
Art. 59. Na organização das tabellas explicativas da proposta do orçamento não serão admittidas consignações mixtas, para pessoal e material, nem verbar:.• ou consignaçõee destinadas, no todo ou em parte, a supplementar outras verbas ou
outras sub-consignações.
Art. 60. Na elaboração da proposta de orçamento, na
parte referente ao pessoal, deverão constituir consignações
distinctas as que tratarem de pessoal, de numero e remuneracão anteriormente fixados em lei ou regulamento, e as que
se occuparem de pessoal, de numero e remuneração variaveis,
tenha elle o titulo de extraordinario, extranumerario, commissionado, mensalista, diarista, jornaleiro ou qualquer
outro.
Art. 61. Nessa ultima parte serão fixados, sempre, os limites mínimo e maximo estabelecidos nas leis ou nos regulamentos e, quando não estiverem estabelecidos• taes limites, a
proposta indicará P maximo de cada remuneracão, quer seja
ella dada sob o titulo de vencimento, quer sob o titulo de gratificação, diaria, jornal ou outro qualquer.
Art. 62. As discriminacões feitas quanto ao pessoal desta
ultima categoria não constituirão, porém, títulos da escripturação analytica, cujas contas obedecerão apenas ás intitula-.
ç1íes respectivas.
Art. 63. As consignações destinadas a pessoal contractado serão distinclas de quaesquer outras e subdividir-se-ão
em duas quotas : uma comprehendendo o pessoal já contractado, com a especificação dos nomes, cargos ou funcções,
datas dos contractos, datas em que foram registrados pelo
Tribunal de Contas, praso de duração, importancia e natureza da remuneração; e outra, a importancia global julgada
neces~:aria para a remuneração do pessoal a contractar.
Art. 64. Sob o titulo cPessoab, s'!lrão tambem comprehrndidas consignações, distinctas de quaesquer outras, pan
c.ccorrerem:
a) ao pagamento de diarias e ajudas de custo por serviço~ prestados ou a prestar, fóra das sédes das repartições u11
estabelecimentos, tanto pelo pcf'soal dos quadros fixos, como
pelo pessoal cxtraordinario, extranumerario, contractado,
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commissionado, mensalista, diarista, jornaleiro ou qualquer
outro·
b\ ao pagamento de gratificações, por serviços extraorõinarios, baseadas em lei ou regulamento, e d1fferença <le
vencimentos por substituições. r:egu!amenta~~s;
.
c) ao pagamento de gratlftcaçoes addtcwnaes por tempo
de serviço;
d) ao pagamento de pensões de montepio;
e J ao pagamento de pensões concedidas por leis especiaes:
/) ao pagamento de auxílios para despesas de representação;
'.": U
g) ao pagamento de auxílios para aluguel de casa;
h) ao pagamento de auxilios para fardamento;
i) ao pagamento de auxi!ios para conducção.
Art. 65. Na parte referen_te ao dlaterial:t serão comprehendidas não só as despesas propriamente de material, como
as que se referirem a animaes, sej~1 qual for a applicação que
tenham; a immoveis; a passagens e transportes; a obras de
Qualquer natureza, feitas por empreitada, contracto ou ajuste;
e quaesquer outras despesas que não constituam remuneracão de serviços pessC1aes, ou auxílios ou vantagens inherentes
ao desempenho de funcções publicas.
Art. 66. As consignações destinadas ao material permanente serão distinctas das que se referirem ao material da
cor.;.;umo ou de transformação, e tanto umas como outras subdividir-se-ão em tantas quot.as ou sub-consignações qu:mtos forem os grupos ou especialidades a que corresponderem.
Art. 67. As consignações destinadas ao pagamento de
conducção, transporte, ou passagens de funccionarios ou empregados, em objecto de serviço, serão distinctas das que se
concederem, a titulo de auxilios ou favores especiaes, a pe3soas estranhas ao serviço publico, em virtude de autorizações
legaes ou regulamentares.
Art. 68. As consignações destinadas a carretos ou transportes de material e animaes serão disLinctas de quaesquer
outras e, quando se referirem a carretos ou transportes concedidos, a titulo de auxilio, ·m sob qualquer outro titulo, a
material c animaes não pcrteacentes ao serviço publico, constituirão quotas ou sub-con~ignações especiar:s.
Art. 69. As consignaç1les destinadas ú fundação ou installação de novos estabelecimentos ou serviços; á fundação
ou inst<:!llação de nons dcpendencias de estabelecimentos ou
serviços já existentes e á ampliação de qualquer estabelecimento ou serviço já installa.do, serão sempre distinctas das
que se referirem ao custeio o:·dinario ou manutenção úe taes
estabelecimentos ou serviços.
Art. 7Q. As consignações destinadas a gcneros alimentícios e dietas do pessoal qun tiver di~ito á alimentação e
tratamento por conta dos cofres federars, serão distinctas de
quaesquer outras.
Art. 71. Serão tambem distinctas de quaeoquer outras,
e distmctas entre si, as consignações que se destinem a:
a) medicamentos, drogas, instrumentos cirurgicos, utcnsilios e mobiliario de pharmacias e gabinetes medicas;
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ou biologicos para traaulas laboratorios
h alhos, estudos OI~ pesqmza~ '8m . . . ' ,,
'
c gabinct;~~c\~~~~:co~~~~re~~~~~tlfr~~~:~menLos, ferramenta~ e
utrn~fl i os para trabalho~! estmlos ou p~;sqmza~ e~~igJ~~cmas.
aulas, laboratorios e g~lnneles ttc~~~!Cf~~r~~:~~~~ instr~mend) tractores, machr_n~s ara or~ ' .
'
tos, apparelllos e uttens,J.lJO~g?~o~a' ~~~~~elhos c utcnsilios de
e) mstrumen os c1rn
' <
· ·

IJ) drogas c product?s c1umJco,Jficina~
5

uso f't·f~~~arJ~; Ct?zin~a e mobiliario, louça, talheres, roupa e
utensílios de refeüorws;
l
T
de dormitorios
g) mobiliario, camas, roupas c u ensJ lOS
ou enfermarias;
.
r· ·
d
ualquer nu./t) combusLivel para rnachmas e of Jcmas e q
tureza;
. para 1u b ndcaçao,
· •·
rmpeza
e.
i) lubrificantes e materral
1
conservação de machinas . c apilarclhos de .qualquer natureza~
.i) material rodante mc~ustvc \oeOJI_l~t~vas, c seus acccs
sorios, para as estradas de feno da Uma?,
!c) trilhos, dormentes c seus accessorws, para as estradas
de ferro da União;
.
.
l) postes, fios c accessorios para lmht~s telcgraohrcas e
telcphonicas;
rn) armamento (para o Exercito, ?1Iarinha, Policia, Bomhciros, etc.);
n) munições de guerra;
o) fardamento, inclusiYc calçado c utensílios correlativos (para o Exercito, 1\farinha, Policia, Bombeiros, etc.).
Art. 72. As especi'ficações feitas nas alineas anteriores
não excluem outras que pos~:1rn ser feitas ou ~c tornem nocessarias para regularidade das despesas c bom andamento
dos serviç·os dos diversos l\1inisterios.
Art. 73. Toda despesa ordinaria a effectuar-se repartidamente em diversos anno!' deverá ECr inscripta no orçamento
~penas pela parle vencivel em cada armo, repetindo-se, successivamcnte, a respectiva consig:naç.ão nos orçamentos posteriores, até a extincção total da somma repartida.
Art. 74. Todas as repartiçõ()s fedcrrres qne se utilizarem
de serviços induslriaes do Estnrlo, como dos Correios c Telegraphos, das estradas de fel'l'o, ImpJ•en.sa Nrrcional e outros,
remetterão ás contabilidades dos Mini5terios a que estiverem
subordinadas a estimativa da despesa a ser feita em cada anno
com esses serviços, afim de lhes ~erem dJstinadas, nas tabellas explicativas, as consignações correspondentes, de modo
a poder tornar-se effcclivo o jogo ·de contas ou parLida de
siro.
Paragrapho unico. As importancias das consignações a
quo se refere o pres·ente artigo serão totalizadas pela Contadoria Central da Republica e levadas ao orçamento da receita, na segunda parte da proposta, onde serão accrescidas
aos títulos c rubricas proprias.
Art. 75. A fórma e as in titulações approvadas ou determinadas pela Contadoria Central da Republica para as tabcllas explicativas de cada Ministerio, só mediante autoriza1
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~ão expressa da mesma poderão ser alteradas n:>s talJellas

posteriores.
.
._
Art. 'I 0. No que cow:ernc á receita geral d:l Um ao, ser:á
e !la na propr,;;La do orçamento Llividida em tres v::u·Le,.;: urdrmu·i<l, exlraotdinaria e especial.
Art. 77. A receita oruinaria comprelwnderá:
1, a renda tributaria;
H, a renda patrimonial;
lll, a renda industrial.
Art. 7l:!. Como fontes da receita tributaria deverão ser
class'ificados:
c1) os impostos do importação, os de entrada, sabida c f'~
tuc.lia de navio.s c os addrcionaes, comprehendidas rm categoria desta alinea as taxas de armazenagens e ca,pJ.Lazias, nãn
obstantr a sua natureza de serviços induslnaes;
b) os impostos de consumo;
c) os impostos de circulação, comprehendendo us do se!lo
e de transporte ou viação;
d) os que têm como assento a renda, corno os de uiviclendofi e sol.Jre lucros cornmerciaes ou fabris e :.l\Hlf~!lfJUúr uuLr<Js figuras de tntmtação das rendas;
e) o impo;;to sobre o capital das loterias fcderacs c estaLluacs.
Art. 70. Na receita oriunda do dominio patrimonial da
Unifw devcriío ser classificadas:
a) a renda dos proprios nacionaes;
b) a das fazendas do domínio da União;
c'• as riquezas naturacs c o:o foros do;; terrenos de mariYJ h
d) o producto dos landernios;
el a renda proveniente da exploração dos bcn.s TllDVois d:1

a;

llnifí11;

n a renda de capit.aes nacionaes.
Art.. 80. A renda industrial da Rcpublica é r,riginarJn. dos
prl:çcs cobmdo.s ou das taxas fixadas para r,s ::oeevioos dos
Correios, Telegraphos, da Imprensa Nacional, das estradas de
ferro da União, exploradas directamente ou por arr·endamento, da Casa da Moeda, dos arsenaes e officinas, dos institutos
de instruc1:ão, de assistencia. correccionacs c "ianitarins, dos
<~•msulados nacionacs, dos laboratorios c quae.squcr· outros
!'Crvicns industriacs do Estado.
AT'I. 81. A receita cxtraordinaria resultará:
i._ do proàucto de quaesquer operações de credito;
TL da cobrança da divida activa;
nr. das rendas eventuaes.
1~rt_. 82. A receita extraordinaria constarã do duas parte~. _5I 1q( metas: urna proveniente de rendas pertencentes á
U_mao c onlr:,t das rccertas extraordinarias obtidas p'lr nperaçors dP credrto, ou arrecadadas por contn de t.ereeit'03, para
encontro de contas.
§ 1. Pcttencern á primeira categoria:
__ a) os mont~pios civil e militn.t·, crnquanlo Jl<Jg-as pela
tTnwo as respectivas pensões;
~-·) a~ inc!.';_mnizaçõcs de prejuízos causados ou r:c quanLias
rlrviua~ a llnwo;
0
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o producto da cobrança da divida acth:a;
os remanescentes dos prernios de loteria~;
.
.
e• o producto da venda de generos e ~r<?_prws nac!?n~es,
r} os impostos de industrias e profissoes no, DI~lrwto
Federal e no Territorio do ~cre, erng~anto custeado-; pela
Uniãn os correspondentes serviços rnumClpaes;
'tal
) a taxa de consumo de agua e de saneame;tto da Capi
0
Federal, ernquanto a cargo da União ~s respectivos serviços.
§ z.• Pertencem á. segunda c~t~gorm:
o.) a emissão de b.tulos da d~vi.da ~xterna;
b) a emissão de tltulos da divida mterna;
c) a emissão de letras ou obrigações do Thes·ourÇ~;,
.
d) as receitas pertencentes aos Estados ou mumciPahdades I' arrecadadas pela União, para encontro de co~ta.s.:
tl 3.• A receita pertencente á segunda categoria nao póde
ser computada corno resultado differcncial na apuracão eco•
nomica dos .exercícios.
Art. 83. Corno receita especial considera-J;e o producto
das fontes de renda a que, em virt~de de pre~eito do le! e ~e
estipulações contractuaes, houver sido determmada apphcacao
e8pecial, corno as destinadas:
a) ao resgate do papel-moeda;
/,) á garantia da massa circulante fiduciaria:
c~ ao resgate das apoliccs emittidas para encarnpacão das
estradac; de ferro;
d) ao fundo de amortização dos ernprestirnos internos;
r' ao fundo para as obras de melhoramentos dos portos;
f) ao fundo de custeio das obras contra as secca.s;
u) ao fundo de custeio da prophylaxia rural.
Art. 84. As rubricas em que se desdobram as tre-3 partes
da receita geral da União serão inscriptas no ::.;rcament.rJ preceriidas de um numero de ordem, di!ltincto para cada parte,
mas continuativo dentro de cada uma destas, sem distincção
de títulos ou capítulos.
Art. 85, Os quadros demonstrativos dos ti tu los de receita que deverão acompanhar a proposta do orçamento, nos
terrn>s do art. 45, n. li. indicarão as leis que os regerem, as
rendas arrecadadas nos tres ultirnos exercícios e a média dessas arrecadações confrontada com o calculo da recoita.
c)

d)

CAPITULO III
DOS CREDITOS ADDICIONAEB

Art. 86. São creditos addicionaes todas as autorizações
de despesas publicas não computadas ou insuffi.cientemente
dotada~ nas leis de orçamento. Abertura de credito 6 a fixação, em a cto do Poder Etecuti vn, das importancias neces·
sarias a taes despesas.
Art. 87. Os creditas addicionaes dividem-se em :
a' creditas supplernentares;
b~ creditos especiaes;
r) credito.<> cxtra·ordinarios;
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§ f.• Creditos supplementares são as importancias con-1
5ignadas ao reforço das differentes rubricas do orçamento pela·
comprovada insufficiencia destas para o c~'
-xos ~s durante todo o anno financeiro.
· ~Creditos especiaes são as autorizações de de5'Pesas
com serviços ou fins especiaes, não computadas no orcamento
e consignadas em lei especial ou nas disposicões geraeEI das
leis de meios.
~ 3.• Creditos extraordinarios são as quantias legalmente
declaradas necessarias para as despesas extraordinarias e imprrvi.~tas, decorrentes de inadiaveis necessidades de defesa da.
~eguranca ou da saude publica.
Art. 88. Não é admissivel a abertura de creditos sem denominacão ou cujos fins não se enquadrem em nenhum dos
paragraphos do artigo precedente.
Art. 89. Os creditos addicionaes são abertos pelo Poder,
'o
Executivo, em decreto referendado elo titular d M' ·
a que _p.!J_r.têilce- a espesa, me ..illJl
oriza ao x ressa do
éon!?r~.ê_s_o Nacwnal, ·quando se tratar de ore 1 os especiaes ·ou
~upplemJl:!ffirtes.
·· Art. 90. Os creditos necessarios á supplementacão de
verbas orçamentarias não incluídas na relação de que trata
o n. 5 do art. 45, só poderão ser abertos depois de votadas
r:c!o C0ngres~o as indispensaveis autorizações.
Art. 91. Verificada a deficiencia das verbas orcamentarias, organizará o Ministerio da Fazenda, á vista das informações dos demais ministerios, a pro{l{lsta geral dos creditas
supplementares necessarios á manntencão dos servicos publicos. durante o exercício financeiro.
Paragrapho unico. A proposta. que será acompanhada de
uma conta corrente. explicativa da applicação da verba ou
credito esgotado, indicará as importancias votadas para o
exercicio anteriDr e para o vigente, e as que se fizerem nacessarias como supplemento ás verbas deficientes, e, bem
a~sim. as condicões .do exercício financeiro.
!Art. 92. Os creditos snpplementares para reforço das
verbas indicadas na relacão a que se refere o n. 5 do art. 45,
Eerão abertos pelo Poder Executivo decorridos iO mezes do
exercício financeiro, depois de ouvido o Tribunal de Contas,
e até a importancia annualmente fixada pelo Congresso Nacional na lei orçamentaria e computada no total da despesa
Nevista. A consulta ao 'fribunal de Contas será acompanhada
de informação minuciosa sobre a necessidade do credito e do
parecer do Ministro da Fazenda sobre os recursos do Thesouro para fazer face á despesa.
Art. 93. Os credifoc; especiaes, autorizados em lei especial ou nas di~posicõe~ geraes das leis de meios. serão tambem abertos pelo Poder Executivo, mediante consulta ao Tribunal de Contas e o parecer do Ministro da Fazenda, a qne
~1.' refere o artigo anterior.
Art. 94. Os ereditos extraordinarios serão abert.os em
qualquer mez do exercício, para occorrer ás despesas em caso
de eala.mirb.de publica, epidemias, rebellião, sedição ou guerra
externa. Precederá á abertura do credito parecer do Tribunal
de Contas, e a applicnção do eredito não se fará sem o registro prévio do mesmo. pelo 'T'ribnnal, que dPile dará eonhccin:cnto ao Congrcs~o Naeional, rlPntro de /18 horas, si esliver
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funceiommclo o Congresso, ou, em caso contrario, dentro de
oito dias do inicio das sessões parlamentares.
Art. 95. A vigencia dos creditas supplcmcntares c extranrdin:--rio:; ó url::t.rif"!.a (t dura(;ÜO rlr, e:(creicio financeiro.
Art. 9G. _\ 1h11·açfin dos cTcdiios ~·~pcciaes será a determinada nn lei cpw o~; antorL:nr P, 110 c::so d!\ orni:,süo, a de
dons excreici'l3, observada a disposição do art. 40.
Art. 07. Os creditos addicionnc.s, comu os orçame'1~.arios,
não poderão sr~r cc:cedidos. Dado, p•'r0m. o e<>.so de, po1' qnaesqncr eircJ.>msl:mei::c;, ir;~·em 'ii:lo a:ssltmid~l!---obdgacõcs n.lém
dos creclitos votados. oí1 sem rred!lo, o~i uucmne t s rcrã11Võs
a~tacs-rofiiprõ},Q!:~§o"s ser no cn ·,
0- as rc:o:IDlr.ticiii1[Jiijg_.s
o
c os l\
rw.s_.p_ªra serem
clifitnthirn:fii; as__ .c.o.n
lUiilmãê!õS_e_í:ébcitna~
· ..-.'-"--·'§ f:-us .. Minfs erios ubmetterão ao Tribunal de Contas.
vté 15 de .iunho t!c cada :.ll:Jw, as dividas rel:wíonad::ts dos
exercícios findos.
~ 2: O Tribnnal de Coni as v-erificará :-t fli'Oerdencia das
dividas rclacion~_dns P impor{! rtO'' runc.cionnrios, que as contrahii am. as penaliliadc~ de rp te r 1'[11.:, ll ~1rl. :.'21. fa3endo ns
<:ommunie~çõc~:; nr~~cssarias ú c;~PCUI~,~~) f1:ts n1csJnas.
§ 3.• Umr:t vez c;,rtminadas pc-lo 't'dhunrt! tortas ns dividas
re1:tcionadas. l'<'llll'lt.Cr:í l'stc ao ~Jini~d.ct'icl rln Faznnr!a ns nroccsso!'l de di vida~ eonsicleradas proecdcnl cs. dcvolvenrlo aos
Ministerios os pertinentes a dividas que -por qualquer motivo houverem sicl•1 exclnirlns. I'\ão ;;crú moi iv" cL• Pxclnsão a
inobs.-;rvancia de formalidade que possa ~;ct· ~ll ppt idn por occasi1ío do p[>_[.!':m1C'nl.n r:u erro ele eal1~11h ;:1 :·,Tic;;· r: mil réic..
§ 1.. • O l\!ini~b?rio da Fczl•ncla. :'t Tll'I"J>nn:ã.o ql'e for recebendo as relações dns divi1las de rarla Minislorio, fará a
P-xposição .in~t.ificntiva dos cr:•dit'JS a serem solicitados ao
Congresso Nacional, em mcns:1gcrn rlcJ P"roidont.c da Repuhliea. rabc:-tcln-lhn cnvü.tr r pror-cssc:' dr~monstrat.ivos da;;
dividas. qn:mdo isso for solicibdn.
~ fí.° Conrcrlirln o ~~r0difo, qw.1 ~.orá rle nrdurr:>:n oc;pecial,
tc,rá rste :1pp!ic~c:ão restricl:t :'o naé'''lmcnto r 1 ~'' diviclas re-Q

Jacion~rJa~.

Ar L. 98. -"~ despe::;as por rredit.Ofl snpplcment.ares serão
classificadas c cscripLuradas ::í. conta das re:o;pect.ivas verbas
eonsignações e sub-com'lignarões. nf'. '''l'lfonnidadc das :La-'
hellas explicativas do cada 1\tinisterio.
-Art. 99. AR despesns nor· errr!itos PSfl"Chrs f\ oxtraoNiinarios ~P,rfío clnssificadas f' Pseriptnr:•d~·s a debito de cada
Ministerio. f. rrmtn rlr• rlrrrflf" !'ltl~' ['h~iJ, o r:l'l'liitn. ficando o
numero, da f a c f'mrnta r! e tnl l:ccreto C'l:r~l ,r,..r:.Hlo;; c0mo uma
nova verh::t dP rlrsnesa.
Pf1J'W>·rvrho 11nir.o. Qn:mr1n n c-r,rlito nlwl'i.o cnnsh;nar
parrPlJap, • 1 0stinr:ri~c; :~ cliversn-~ f'i11P, scri'o ::>!'!ilf. coqsideradas
como sub-consir;n:lçõcs, c asBim ~!herta:> na ~~script,uração anaJytica f ant:!R Sllh-cont as quantns fl'rr>n in •·s pr>rcrllaf!.
CAPI'I'ULO ! V
CONTAS DA GESTÃO FfNANCr:;,;,•.

J..;

P•\J:~~:.:o:c;IAL

Art. 100. Para os fins do disposto no art. 34, n. 1, da
Conslif u iç1io Ferlrml, 'J Co\ rrno c>nviar:í ao Cnngrc~so, annual-
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mente, até 31 de maio, as contas da gestão financeira o patrinwnial do penultimo exercício encerrado.
Art. 101. As contas da gestão financeira e economica de
c~dn csercieio comprehcndem:
I. o balanço financeiro;
Il, o balanço do patrimonio.
L r!. J D2. A prcsta~ão de contas ;;e fará em duas partes
distinctas. Na primeira se demonstra como foi executado o
orçamento r~ como se movimentaram os caixas gerae~ do Estado. Na r:egunda prestam-se contas das variações occo.rridas
na subsí.Qncia patrimonial da União e de sua situaçi!o no fim
d3 eada c~:errieio.
/\J'I.. 1 o::. O balanço fi:mncr,iru dcwonstrará:
J. ' " c ou! a do orçamento;
lT, a conta ~r·ral 1Jos C'·i~'as do Estado, ou balanço definitivo da receita c despesa.
Art. 1OJ.í. A conta do orçamento comprehenderá no seu
d~.''l'Dnll\·inlCJifo as segui11te tr.bellas:
I, em rr•Iar;iío á receita:
a) previsiio crçamcutarla, :c:;o-<Jrimln:ü!arnr,nte por capitul•Js n para<craphos; com indir::u;fí)l da csprcie rm que deveriam
S~'t' atTr·rwladas as rrndas;
b) arrec::rlar;iio effectint. discriminada do mesmo modo;
r) PXCí'"·S<l ott de~ccsso da previsão soh•·e a arrecadação;
r!) salrlos •rlos impostos. di I'Pil.os. taxas r contribuições não
nJrr·c~d~t<t::~. f't,;~ r•a::~~r·am ~\ ,;ott,;tituir clivic!a activa do exercício;
•') rlisrrimina\ão ria collran•:a JlOI' Fstar:los c repartições.
II, qtwnto á despesa:
ai rrPdií.n'' rT'çamenta1'ios, snpplc~mentares, cxtraordinarios
c csprciacs. rlf'talharlos por vorba;
IJI despesas effcctivamente pagas rm carla vf'rha por
contu do~ en·ditos votados;
c) sa Ido:' rlrt despe~·0 cmprnhacla :1nc passaram a constituir d;vida fluctnantc da Uniüo;
rf\ nxr.rs-o rlP crPrlif o on rleht! :> em cada verba;
e) dPmOIIéitr:'<;ão rias despesas de cxPrcicios findos, com
inclir~aç5o de ~ua natureza c elo exercício a que pertenciam ..
Par~~rapho unieo. A conta ·rlo
orçamento gpresentará
tnmbcm urn resnmo do resultado finrrnce\ro do cada exercício.
Ar! . IOf>. A conta ~cral do~ Caixas do Estado ou balanço
llcfinitivo da receita e despesa, exporá, syntheticamente:
I, as receitas r~ de,spesas orçamentarias, cffectivamente arrceadac!a:; e p:>g-.-:s. classificadas :Jqtwlla~' r;or titulo:> e rubricas
c est.as por Ministerios e verbas;
II, os depositas arrecadados c pago~, provenientes:
a) das caixas economicas;
b) dos montes de soccorro;
c) dos emprestimo.s do Cofre de Orphãos;
d) dos bens de defuntos
~nsente~
c) do" prcmios de loterias;
v
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f) l(]as caixas e fundos especiaes;

g) de diversas origens.
III - As operações de credito, comprehendendo:
a) emissão e resgate do J?apel-moeda;_
. .
.
b) emissão e resgate de tJtulos consolidados da cüv1da mterna e externa;
c) premios GU differenças de typo nas <?missões de títulos
da divida publica;
d) emissão de letras, bilhetes ou obrigações do Thesouro;
e) os saldos das conversões de especie;
f) os sa.Jdos dos supprimentos recebidos e feitos de exercício a exercício;
IV, os movimentos de fundos de umas e outras thesourarias ou pagador ias;
V, as contas de banqueiros e correspondentes. comprehendidas nestas as contas dos Estados, emprezas ou particullares por emprestimos autorizados em lei;
VI, as contas dos responsaveis por saldos em poder, adeantamentos, alcances ou ordenação illegal de despesas publicas:
VII, os saldos em caixa, discriminadamente por especie.
Art. 106. O balanço do patrimonio abrangerá:
I, o estado dos valores activos e passivos a cargo da
União, compl'ehendendo os bens moveis e immoveis, a divida
activa e passiva, as contas de agentes consignatar:_ios, bancos e
correspondentes, diversos responsaveis e contas de terceiros,
no começo do exercício, e segundo as demonstrações annexaidas ao balanço anterior;
li, as variações no mesmo patrimonio, por effeito da exécução do orçamento e consequentes:
t•, quanto ao orçamento da receita;
a) á venda de bens patrimoniaes moveis ou immoveis;
b) á cobrança da divida activa da União;
e) á realização de operações de credito que augmentarem
o passivo da União;
d) ao recebimento de depositas por conta :de terceiros;
e) a todo e qualquer recebimento de numeraria que importe em alteração do activo ou do passivo a cargo da União.,
2•, quanto ao orçamento da despesa:
a) á acquisição de bens patrimoniaes, r.omprehendidos os
bens industriaes de qualquer natureza e o material para a defesa nacional:
b) ao pagamento ou amortização das dividas interna, externa e fluctuante;
c) á realização de emprestimos á lavoura, á industria, ao
commercio, aos Estados ou municipa!Hade'l e a particulares;
d) á restituição de depositas perten0ent!'s a terceiros;
e) a Lodo e qualquer pagamento que importe aHeração do
activo e passivo administrado pela União.
. !II, as variações no patrimonio por valorizaçõe:~ deprecJaçoes. ou quaesquer outras causas extra-orçamentarias, apuradas no de·curso do exercício ou na avaliação dos bens mo-
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vais e immoveis por occasião dos respectivos inventarios annuaes.
IV - O estado de todos os valores activos e passivos a
cargo da União no encerramento do exercício de que se prestam contas.
Art. 107. O balanço financeiro e o do patrimonio relativos a cada exercício serão organizados pela Contadoria Central da Republica, até 30 de novembro do exercício seguinte,
tendo por base os seguintes elementos:
I - Quanto ao balanço financeiro:
a) escripturação geri\l dos creditas a cargo da Contadoria
Central da Re'Publica;
b) relações definitivas dos saldos das despesas empenhadas, remettidas pelas directorias de contabilidade de todos os
Ministerios;
c) escripturacão centralizadora dos balanços mensaes de
receita e desp·esa das repartições subordinadas;
d) balanços definitivos da receita e despesa de cada exercício, organizados peias mesmas repartições.
II - Quanto ao balanço dO patrimonio:
a) escripturoção centralizadora dos balancetes mensaes enviados pelas contadorias seocionaes dos Ministerios;
b) balanços annuaes ou recapitulativos organizados pelas
mesmas contabilidades;
c) inventarias annuaes dos bens moveis e immovels da
União;
d) demonstrações e dados fornecidos pela Dirootoria do
Patrimonio.
Paragrapho unico. A discriminação precedente não exclue
quaesquer outros elementos que se tornem necessario~ e venham a ser exigid0s pela Contadoria Central da Republica.
Art. 108. Para os fins do artigo anterior serão, quanto aos
balan(;os mensaes e ás demonstrações dos saldos das despesas
empenhadas durante o anno financeiro, observados os prasos
fixados no art. 3°, § zo.
§ f.o Será até o 20° dia do mez seguinte áquelle• a que se
referirem a operações, o praso dentro do qual deverão ser
remettidos ás de·legacias fiscaes nos Estados os. balanços mensaes das repartições ás mesmas subordinadas, sob as penas
do art. 221.
§ 2.• A remessa dos balanços definitivos de receita e despesa e de activo e passivo de cada exercício será feita ã Contadoria Central da Republica até 31 de julho do exercício seguinte, impreterivelmente, incidindo na penalidade do artigo
221 os chefes das repartições que deixarem de observar tal
praso.
Art. 109. A organização do balanço definitivo da receita
e de.spesa da União terá nor base os balanços mrnsaes das contadorias seccionaes, ratificados. posteriormente, pelos balanços
definitivos. das mesmas repartições.
Paragrapho unico. As divergencias porventura verificada~ entre_ a recapitulaçã~ dos balanços mensaes, feita pela esCriJ?fV~açao da Contadona Centr~l da Republica, e o balanço
defrmtJvo corre'Spondente, encammhado pelas contadorias seccionaes, serão explioadas e corrigidas dentro dos prasos marcados pela mesma Contadoria Central sob pena de responsabilidade na fó:rma do art. f4 deste regulamento.
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'Art. 110. O balanço definitivo da receita e despesa da
União constará de duas partes: uma synthetica e outra ana!ytica.
Art. 111. A parte synthetica do balanço de·finitivo, organizado segundo os modelos que forem expedidos pela Contadoria Central da Rcpuhliea, conterá a receita e a despesa pelos
tot.aes dos seus titulas gcraes, com indicação dos saldos de
caixa recebidos do excreicio anterior e dos transferidos ao
exerci cio seguinte.
Art. 112. A parte analytica conterá a discriminação da
reoeita por capitulo ec rubrica;g e da ·despesa por Ministerios
e verbas, comprehcmdidos como taes os decretos que abrirem
creditas especiaes ou extraordinario~s.
Art. 113. O desdobramento analytico das verbas da despesa em .consignações c sub-consignações não fará parte das
contas a serem apresentadas ao Congreso;o, mas será, posteriormente. objeeto de exame do Tribunal de Contas, em face das
despesas pelo mesmo rcgist.radas em cada sub-consignação.
Art. 114. Para os fins do artigo anterior, a ·Contadoria
Central da Republica. dentro de seis mezes após a apresentação ao Congresso das contas annuaes, remetterá áquelle
Tribunal todas as tabellas cxoplicativas, por consignaçõe,s e
sub-consignações, da despesa rm cada verba, segundo o balanço de f in i ti v o apresentado.
Art. 115. As drvergcncias ou irregularidades ponvcntura
encontradas pelo 'fribunal de Contas no confronto das tabellas cxplicativ.as com o referido balanço e a escripturacão a
seu cargo serão pelo mesmo, depois de escrupuloso exame,
commumcadas ao Congresso, com indi_cação minuciosa dos
motivos de t.aes divergcncias.
Art. 116. As tabellas demonstrativas dos saldos a arrecadar c a pagar, a que se referem os ns. I. lctt.ra d c II, leL·tra c, do art. 10·í, deverfin ;,~dicar, nominalmente, os devedores e credores, bem como as importancias respectivas.
Art. 117. As tabellas indicativas dos c:xJcessos de credi~
to ou de debito em cada verba, a qnc se refe.re o n. II, lettra d,
do art. 104, indicarão, qnan(,; a estes, as razões do excesso a
os nomes dos responsavcis.
Art. 118. As contas a que se refere o n. J do art. 105
serão detalhadas nominalmente, com indicação das autorizações legaes que .as regem.
Art. 119. As contas de que trata o n. VI. do art. 105.
conterão igualmente a indicação nominal dos responsa'Veis,
quer se trate do exactor. do responsavel por adcantamentos
ou do pagador ou ordena dor de despesas illegaes.
Art. 120. A organização dos balanços annuaes do patrimonio terá por base a escripturação geral ccntralizadora,
a cargo da Contadoria Central da Republica, e os balanç.os annuacs. inventarias geraes e demais elementos enviados pelas
contadorias seccionaes de cada Ministerio.
Art. 121. Na organizaçãr, dos balanços annuacs e inVlentarios dos bc:J.s patrimoniaes da União. serão rigorosamente
observados pelas conlaclorias ~cceionaes as classificações e
os modelos mandados adaptar pela Contadoria Central da Republica, bem como os prasos pela mesma estabelecidos ;para
conclusão e entrega de taes trabalhos.
Art. 122. Ao balanço annual do patrimonio serão annexadas tabellas c:x:plicativas das principaes varia~õ·es no patrimonio, pondC\ em especial evidencia as referentes á alie-.
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nação ou acquisicão de bens immoveis ou de naturez~ industrial, como as estradas de ferro, empresas de navegaçao, portos c outros; á amortização de emprestimos externos ou internos e 011t.ras que careçmn, pelo seu vulto ou natureza, de
ser postas em destaque.
Paragrapho unico. Nas tab~llas a que se. refere_ est~ a~
tigo os bens immove,is ou de natureza industrial serao dtscnmin'udos um a um, com indicação das res.pectivas imp_ortaneias, do local onde se acham situados e elos responsavms pela
.ma administração.
Art. 123. As variações nos bens moveis, nos materiaes
dos depositas ou a:moxariíados e outros. de igual natureza.
serão tomadas em globo, mas as respectivas tabellas conterão sempre a indicação das repartições a cu.io cargo se achem.
Art. 124.. O balanço patrimonial deverá trazer em annexo
as seguinlcs contas especiaes:
a)
a demonstração dos varios pontos de concordancia
entre a contabilidade orçamentaria e a patrimonial, 'por onde
se evidencio que ellas se acham á prova uma de outra;
b) as contas de capital, movimento e resultado das diversas officinas e estabelecimentos dQ Estado;
c) contas Identwas das estradas de ferro, empreza de navegação, portos e outros serviços da União, directamcnte a
seu cargo;
d) contas de capital e do producto das estradas <lo ferro,
portos e outros estabelecimentos industriae~ da União, arrendados aos Estados ou emorezas particulares;
e) contas espociaes referentes a toda e qualquer administração em que estejam empenhadas a.~ finant;as ou bens
patrimoniaes do Estado .
.Art. 125. As ,contas especiaos de que trata o artigo precedente devem ser organizadas de modo qne demonstrem os
effeitos ccorwmicos das diversas operações financeiras c do8
estabelecimentos industriaes da União.
Art. 126. Para os fins indicados nos artigos precedentes
as directorias de contabilidade dos diversos 1\linisterios manterão uma escripturação centralizadora, por parti das dobradas, de todos os factos administrativos concernentes cis repartições subordinadas ao 1\finisterio respectivo, de modo quo
possam fomecer promptamonte á Contadoria Central da Ropub!ica as noticias e demonstrações necessariaq segundo a
fórrna prcscripta neste regulamento.
'
Art. 127. Organizadas as contas de carla cycrcicio, a
Contadoria Central da Republica as remettorá, em tres exemplares, ao Tribunal de Contas, juntamente com uma via das
demonstrações apresentadas pelos diversos Ministerlos.
Art. 128. O exame do Tribunal de Contas será fr\ii.O. em
face de sua escripturação e das demonstraçõe~ uun lhe forem
apresentadas, e concluirá por um parecer sobre a regularidade e e:;:actidão das contas da gestão financeira, assignalando si. na CXf't;IH;fin dn 01'\:U!Ilenfo, agiu o Pnder ExrorutiYo eorn
int~ira observancia das autorizações legislativ:1s c conforrno
oc; preceitos da contabilidade publica.
Art. 129. Examinadas pelo Tribunal de Contas as contas
do exercieio financeiro, serão dous exemplares della~ enviados ao Governo, para que este, no praso fixado, as rernetta
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ao Congresso, com o projecto de liquidacão definitiva d<i
exercicio.
Art. 130. Si até o fim do anno em que terminar o exercício o Tribunal de Gontas não tiver recebido as contas da
gestão financeira c patrimonial, ou, tendo-as recebido, com
as mesmas não se conformar, serão ellas organizadas pelo mesmo Tribunal com os elementos que pos!uir, de modo que,
em qualquer caso, e dentro do praso marcado pela lei, seja
cumprido o preceito da apresentacão annual de taes contai'~
ao Congresso Nacional.
Art. 131. O balanco definitivo do e:rercicio, umà vez encerrado e approvado pelo Congres~o, é intangível, não podendo ser modificado em nenhuma de suas partes.
TITULO III
Da receita publica
CAPITULO I
NORMAS GEMES

Secção 1 -

Preliminares

Art. 132. A receita da União é con:;tituida de todos os
redditos, proventos e crcditos de .qualquer natureza que o Governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis geraes
e especiaes, de contractos e de quaes.quer outros titulas de
que derivem direi tos a favor do Estado.
Art. 133. Toda receita deve ser inscr'ipta na lei de orçamento, sem que, entretanto, para aquella que não lenha
sido na mesma comprehendida se entenda prejudicado o direito do Estado de arrecadai-a, nem eximidas as repartições
competentes de procederem ao respectivo lançamento e arrecadação. Exceptua-se desta ultima parte a receita proveniente de imposto, cuja arrecadação dependerá sempre da
insercão deste na lei do orcamento.
Art. 134. No caso de alteracão ou creação de impostos,
taes dispositivos só entrarão em vigor 30 dias após a publicação da lei no Diario Official, procedendo-se á cobrança nesse período de accôrdo com as taxa;:; anteriores, salvo si a
mesma lei fixar praso maior ou se tratar de tarifas aduaneiras, caso este em que o praso minimo será de tres mezes.
Art. 135. Os prasos para a arrecadação dos impostos lançados serão os marcados nos rc~pectivos regulamcnlos, podendo, entretanto, ser prorogados, se assim convier aos interesses da Fazenda.
Art. 136. O praso para a arrecadação dos impostos indirecfos ~~ circumscripto á dura(,',fio do armo financeiro. Os
impostos dessa natur'Pza arrecadados no período addicional
serão sempre levados ao orçamento do novo exercício.
Art. 137. Compeb á directnria da rtercila Publica do Thesouro Nacional a suprema administração da receita da União,
comprehendendo a inter\)retaç-ilo 1!c leis e rcgulaml'ntos, a
expedição ele instrucções e normas para a arrecadação e re-
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colihimento, bem como a reape.otiv!l fisoalizacã.o. As !J-Ormas de
contabilidade são, porém, pr1va~rvas da Co1_1tadorra Central
da Republica, nos termos do caprtmlo li do titulo I deste regulamento.
. _
.
.
Art. 138. A elassifwaçao da recerta p~b~rca s~r6 a
con11Lante das leis de orçamento de cada exerciCI? e n~o poderá. ser alterada sob pretexto algum.. salvo d~hbera~ao expressa do Ministro da Faze1_1da, e:xpedrda. me<ilal_lte crrcular,
depois de ouvida a Contadoria Central da Repubhca.
Art. 139. Toda receita do Estado percorre tres estagios:
a) a fixa.ção;
b) a arrecadação;
c) o recolhimento aos cofres publicas.
Estes tres estagias, para algumas eapeoies de receita, podem ser simultaneos e reduzir-se a dous ou ainda a um só.
Secção li -

Da Fixação e Lançamento

IA"rt. 140. A fixação da receita comprehende dual!
IJhases:
a) a organização das estimativas que deverão servir de
assento ás cifras indicadas na tabella da proposta do orçamento;
b) o lançamento dos impostos directos, taxas ou contribuições individuaes, depois de votado o or~:amento.
~"-rt. 141. A organização das estimativas da receita deverá. ser feita fundando-se nos resultados apurados na arrecadaç.ão do ultimo exercício liquidado. Na ausencia ou insufficicn.cia destes dados, servirá. de base á avaliação da receita a média da exacção dos tres ultimas exercícios liquidados.
Art. 142. Diz-se lançada a receita quando a repartição
competente ~ura a procedencia do credito do Estado e a
pessoa que lhe é devedora e procede á respectiva escripturação a debito desta e a credito do correspondente titulo ou
rubrica do orçamento do exercício em decurso.
Art. 143. São objecto de lançamento:
a) os impostos directos e outra!! receitas com vencimento
determinado em leis especiaes, regulamentos ou contractos,
mediante relação nominal dos contribuintes;
b) os alugueis, arrendamentos, foros e qualquer outra
prestação periodica, relativa aos bens patrimoniaes da União,
mediante relacão nominal organiz1ada, no Districto .Federal,
pela Directoria do Patrimoonio, c nos Estados, pelas delegacias
fiscacs, á vista dos rei'pectivos contractos. titulas ou da propria. esoripturação, e pelas mesmas repartições remettidas aos
agentes encarregados de proceder a cobrança;
c) os serviços industriaes do Estado, a debito de outras
administrações ou de terceiros e cuja importancia não
lenha sido immediatamente arrecadada após a prestação dos
mesmos serviços.
d) todas as outras rendas, taxas ou proventos que decorram de direitos pre-existentes do Estado contra terceiros ou
que possam originar-se de direit.o novo prescripto em leis, re-
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gulamentos ou contractos approvados ou concl·uidos no decurso do anno financeiro.
Art. 144. O directur do patrimonio e os chefes das contadorias soocionaes dos Ministerios, correios, telegraphos,
estradas de ferro, linhas de n~vcg"<t::flo e outro:; estabelecimentos indusLriaes da União. bem como Llf; dlCi'cs das repartições de Fazenda na Capit~l Federal e os delegados fiscaes
nos Estados proveem, sob sua responsabilidade pessoal, nos
limites de suas respectivas attribuições, ao lançamento e á
integral arrecadação de toda a J'ceei ta a seu cargo, proveniente das fontes enumerada~ na~ IPI Lms a a d, do arLigu pr·ecedente.
Art. 145. A receita lançada e não arPecadada dentro do
exercício, emquanto não vigorar para a contabilidade do Estado o regimen da compctcncia, Llevc ser annullada no exercício em que se tenha feito o lançamento c lmnsfcrida ao
exercício seguinte como divida aeliva, quo deverá se'r registrada para se proceder ú ~ua C\lbran~;a immcdiata.
Sccçlão Ill -

Da arrccwlaçdu

Art. 146. A arrecadação da reeeita f eu era!, orçaua pelo
Congresso Nacional, far-se-ú, em dinheiro, pelas repartições
competentes, de accôrdo eom as leis e rc·:;ulamcntos r111 vigor
c sob a in~ moclial a fi~c::Jl iznr;:!o dn:-; rrspr•c!.i vos c hcfcs, .senuD
pessoalmcntn responsayeJ o Innuiur.['rio que der causa a
extravio de rendas ou omissrro de cobrança, por deleixo, inexecução dos preceitos regulamentares e os superiores, em
ordem hierarchica, que deixarem de rromover a effectiva
responsabilidade dos seus subalternos.
Art. 11!7. São compntcnlu p:c!·:· arrcead;~r· rcnr1cs ria
União:
a) as delegacias -riscao:; dr) The.soun>, reccbcdori~s. nlfandcgas, mesas de rendas c collecl";·üt~ fcdcrncs, quanto á
renda proveniente das fonles tributaria~;
b) as agencias ou thcsourarias das linhas ferreas, correios e telegrapllos e demais estabc!ccimcnlos industriaes do
Estado, quaesquer· que sejam sua~ L!enominaçõ:)s, quanto á
renda oriunda do domi!11o industrial da União;
c) as mesmas repartiçõe)'; designadas nas alincas precedentes e quaesquer individuus clcviclarnente autorizados, em
virtude de lei, nomeação ou coniraetn, qu;:~ntn á renda derivada da explora.:,ção de bens molliliarios r:u immo!Jiliarios do
domínio patrimonial da União.
Paragrapho unico.
A cspccificn,;ilo lias a!incas precedentes não prejudica a competcneia de quaesqucr outros
agentes ou repartiç.ões, que ci:lt.cj8m ou venham a ser legalmente autorizados a arrecadar rnnrlas fcr:lrra~3 previ si as em
leis, regulamentos, contraeto~ ou qu:J.csqmw outros títulos
assecuratorios dos direitos do E:brlo .
.Art. 148. Não será admit~ida :1 cnmponsação da obrigação de pagar nu recolher rene!~~ rio I~~f.;>do com direito crcditorio contra o Thesouro Nacional, "rthn lii~posição expressa
de lei em contrario.
§ i.• Na disposição deste n digo não 3D comprehcndem os
exactores federars, pelai'\ suas commissõcs e as empresas in-
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dustriaes do Estado pelas despesas urgentes de pessoal c material que, em virtude de leis l;lspcciae~ ou orçamentarias, forem autorizadas a fazer com o numeraria proveniente das
rrnrlas pelas mcHmas arrecadadas, desde que, porém, lhes tenham flido di~tribuidos 03 competentes creditas.
No caso de taes oreditos não lhes terem sido distribuídos,
deverão os mesmos estabelecimentos extrahir guia de recolhimento de renda, e, no mesmo acto, fazer pedido de supprimen I o ue igual quantia.
O Th'esr)uro Nacional e suas delegacias escripturarão taes
rlocnmcnlos nos respectivos caixas como recolhimento e !IUP!'rimento effcctivos de numeraria.
§ 2." Nos balanços mensacs dos exactores c daquellas repartições, tanto a receita como a despesa serão cla~~ificadas
por inteiro, devendo n Haldo se!' recolhido no mez subsequenle.
r!Pntro do lll'aso mat·cado pelo The13ouro Nacional ou r)e!as de1cgneias fiscaes.
,
Art. 14\1. Os funcciona!'ios encarregados da arrecadação
ou I'Obrança da:- rendas da União serão responsaveis pela effceLi va porcepçãQ das rendas que lhes competirem arrecadar.
~ 1." Essa recponsahiliclade
abrangerá a totalidade õa
l'enrl,l. a arrecadar si, antes de obterem baixa das r,crtidões Otl
I i tu los de arrecadação não realizada, não provarem os funrcionarios da mesma incumbidos que praticaram opportunamente todas as diligencias necessarias para n cobranca.
§ 2.• No easo de apurar-se a negligencia na falta de ar:·ecadação de qualquer quantia, por parte dos recebedores ou
fios funccionarios incumbidos da fiscalizaç~o, serão elles SO·
lidariamente responsabilizados, pelo Tribunal de Contas, a
cuja juri;;dicçfio, neste particular. ficam sujeitos.
§ 3." Os funccionarios incumbidos da cobrança executiva
rlos creditas da Uniã~ devolverão ás repartições cornpctent.es
as certidões recebidas que nfto forem cobrac!as no pnHm de
t.res annos, a contar de 31 de dezembro do armo da remessa.
Devidamente relacionadas, as certidões serão remett.idas, até
31 de maio de cada anno, ao Tribunal de Contas. que verificará
as diligencias cffectuadas, e, no caso do om1ssão ou negligencia, promoverá, de accôrdo com o § 2•, a responsabilidade daquelles funccionarios.
§ 4." As relações serão posteriormente devolvida!'! :h repartições competentes, que classificarão as dividas inscripta!'l
em tres grupos: i •, de provavel cobrança; 2•, de cobranr..;'\ duvidosa; 3•, de cobrança impossível, promovendo os meios neccssarios ao recebimento das pertencentee ás duas primeiras
classes.
Secção IV -

Dd recolhimento

Art. 150. As rendas fedcraes arrcc~Hladns prln~ nr.-rnlr~ O"
repartições competentes, na fórma rlas lris c rrgulamrntos
respectivos. srrão rcr.olhirlas no~ cofres cl:l Thr.c:n11raria r:rrnl
do 'J'Iw,.;onro Nacional ou ele suas delcgaeias, dirrcl amente, ou
por intcrmedio das repartições postaes c a:.;encias bancarias,
meclinnte autorização do Ministro da Fa7.enda.
Art. 151. Serão recolhidas, dentro de 48 horas, as renda.~
arrecadadas pelas repartições federaes do Districto Feder9.1
Leis de 1922- Voi. IV
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ou das Capitaes dos Estados, salvo PXIH'cssa disposição de lei
em contrario.
Art. 152. As ['Ondas arrecadadas pelas demais repartições
serão recolhidas dentro dos prasos fixados pelo Thesouro Naeional e suas delegacias, em tabcllas registradas pelo Tnbunul
._~e Contas.
§ L" As alt~rações nct;scs prasos feil.as em virtude de regulamentos especiaes ficarão dependentes do registro do Tribunal de Contas, para entrarem em vi gol'.
§ 2.° Consideram-se, para todos os effcilos, recolhidos aos
cofres compdentcs os saldos cntrcg ues com a necessaria aniPeedencia ao Correio ou aos banem< autorizados na fórma da
ultima parte do art. 1i:i0. CalJcrá ao f.hesoureiro dos Correios
ou aos bancos a que se refere f~ste paragrapho fazerem, dentro
dos prasos legaes, a entrega ao Thesouro c suas delegacias das
importanBias remottidas, fieawi•) sujeitos ao juro de um pot'
cento ao mcz, pelo tempo qur llnrar a indr:vidn. retenção.
Art. 153. O recolhiment.o de rendas cuja arrecadaçú~J
houver sido confiada a particular, far-se-:'i no praso dos
respectivos contractos.
Art. 154. 'J'odos quanto!", tendo obriga<:rio de recolhe~·
rendas federaJes, as retiv0rrm Pm sPu pod'Cr alrm dos prasos
marcados, ficam sujeitos ao pa~anwnlo do juro de Utll por
cento ao mez pela rnóra.
§ i." Aquell•~s que pm·c·.eberem Y('JH~imrntos mcdinntc percentagens sobre a remia aiTocaclada, além ele pagar aqul'ilê'l
rendas f(;clcraes, as retivcrPm Pm seu poder além dos praHos
damente relida, e aquelles que tiYcrcm vencimentos fixos pagarão, além dos mencionados juros, a mnlt.a correspondente a
tantos dias de vencimentos quantos forem os do retardamento da entrega.
§ 2. Não se admittirá prova dP força maior para exoneração de responsabilidade pelo cxtrn vi o dos saldos não recolhidos nos pra;;os fixados.
Art. 155. Os fieis c IH'r.posfos dos rcspnnsaveis pot· dinheiros publicas entregarão, diariamente ou no dia do regresso de commissões externas, os saldos de suas caixas ao:-~
seus chefes, ficando estes responsaveis pelos alcances verificactos nessas ~aL\:as, ainda que seJa nllegada a força maior, si
11ão houver sido observadfl. esta disposição.
_ Art.:. 156. Os agentes responsa>:e.is por dinheiros publicas
nao serao exo?r;!ados ~a rc~ponsabJlidade de fundos perdidos
ou furtados, smao mcdtantc p1·ova de força maior c elo haverem sido observadas 1odas as eaulelas e prcscripções regulamentares, excluindo culpa mesmo leve dos agentes.
Paragrapho unieo. Sem pre.iuiw ele ulteéior· decisão do
'Tribunal de Contas, as autoridades fiscacs ordenarão o reco!himento provisorio das importan<'ins que supponham. com
JUStas razões, clcs;:iadaR elos c~fn's publ icns, "'"b pena dc jnros
<la móra, suspensao de funccoes r robranr:a executiva, salvo
deliberaç.flo em contrario flo Mini.' Ir o da Faí:cnda.
Art.. 157. O recolhimento rle rcnrlas ao.<> cofres do Tlwsou~o Nacional ~ suas d~legacias far-se-á sempre em ·dinheiro, na espccw dctermmada em lei. ou seu equivalente em
vales postaes ou de cstahelceinwntos bancarias devidamente
autorizados na fórma do art. 150, ultima purLe.
0
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lParagrapho uni co. Os vales ouro, emittidos par:t pagamentos de direitos a.duaneiros, serão cobrados nessa mesma
cspecie ou convertidos em papel moeda, como for dclenninado
pelo Ministro da Eazenda.
.
:A.rt. 158. As importanci:ts entradas, a qualq11er titulo,
nos cofres das repartições publicas federaes, serão levadas á
conta do Thesouro Nacional c dcvidatu•_·n!.c C:'·crivLur:ula:; em
~ua conlabilidade.
:A.rt. 159. Qualquer recolhimento a fazer-se na thesouraria geral do Thesouro ou nas thesourarivs das delegacias
fiscacs scrú acrJmpan!Jado de uma guia de recnita, da qu:tl
constarão:
a) o excrcicio a que pcrtene-e a som111a a rccolher-s·~;
h) o 11ome da pessoa ou do agente da np:!rLiGiiu qne rccnll!cr· o dinheiro;
c) a prov••niencia da qnanliu qLH' se vae ~''"'"li!Pl' 1', si se
tratar de saldo de adcantamcnto:
I. o nome da pessoa que r()cebeu o adeantamento:
H, o nome da repartiç.iio qu'l effectuou a entreg-a:
lU, a data em quo se effectuou o ~ldcantamenl.n e a importanc ia drslc•;
IY, o JlUJlll'l'" c du~.a do uvi~o un offir~io '111'' rel]lli:<itou o
adeanlammll.o;
V, os fins a q1w era o JllCSlilo úesf inad11 r• a veriJa por onde
de\·ia eonrr a despes:!;
d) o tit uln c eapi Lula do on:amento on do balanro a qu!l
,;en•rú !:'1~r levada a importancia Pm eausa;
e) a e~pecie e a sornma total, em algarismo e por extenso
da quantia a ~er recolhida;
f) data c as.qignatura da pessoa ou ag,·Jlf e iJlW nff·~dua o
rccnlhimenlo.
§ l." \ guia, assim organizada, será prrviamenf.e snbmetiida ao vi:<fo do ehcfc da secção teclmica d~ eonf.abilidade ou
pessoa pelo mesmo autorizada, afim de certifiear-se si a receita pertence, -do facto, ao exercício indicado c se acha devidamente elassificada, contendo a guia todas as indicacõcs nel'C~8arias á respectiva oscriJ)!.urar;ão.
·
§ :!." No caso de não se achar a I:,'Uia em conuif;ões de ;ser
aceeil.a, o funceionario encarregado de visa!-a ministrará á
parto t.odnG os e.3elarecírnenl os ncce;;sarios para que e c; fa possa
rl'fnrrnal-a devidamente.
§ :l.o Yerificando aclwr-sc a guia confornw com a::; pre!'l:riw.ões regulamentares, o funccionario competente apporá
seu «Visto», que datará c assignarú de modo legível, assumindo, assim, plena n~sponsabilidado rjuanto ú elassifieacão da.
qnantia a reL:nlhcr-so.
Art. l.GO. As guias r!l' rPcnlliillll'nfo d1~ ~;aldos pelos agenfP, da ~uTe(':\i 1 :H:flo serfw organizadas vela f!Írlua prescripta
11•• arl igo prceoili'lÜO, devendo, anles de c;crrm submcttidas ao
<Visto» tio dwfe da secção tochnica ou pcr.soa pelo mesrnú a.ulnrizada. rrceber o ecrlificado da see1;ãn compet.ent.e d!• que a
i;npnrtaneia do saldo a reeol!Jcr r~nnf'Prn <·xaelamenfo mHn o
balanrn Innn~al aprL'senf.ado.
krt. 161. O escrivão .(la thesouraria, ao receber a guia de
recolhimento, verificará si clla se acha authenticada com o
~~i~to do funccionario competente c, no caso affirmativo, ex-
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pHilr:i ,, respectivo conllccim•·nl•l, r:no df'V<.'. ser .presente. ao
tli'esoureiro ou seu fiel, o f1U31, depois do acl!ar exacta. a ~m~
:wrtaneia a recolher. dnr;'t reP.ibr1 no prr1prto cnnlHlCilllCllt
iJxpedido pcln cscriYão.
.
. . ..·
t1
Art. 1 GZ. A guia de rccullnmenLo conslltun a documen '
de entrada na c,scriptmacão do caixa geral, recebendo o mr/srnr• numero de ordPm ennsl.ante rlo conlleennento entregue «·J
interessado.
.
1r l
Art. 1G3. Os saldos rlisponiveis uas dclcgacws c a_amc·gas, on ·praetH!Ul~l' rcmcscéb feitas ao Tlu·sour?, _por v ta marítima ou terrestre, virão nc:on~panhados de offJCIO, em _quo se
indicarlío, de modo pret:i:w. a imnnrtanr,ia o ag e~pccws remettidas.
r· .
Art. 1M. A' visla das imlic;.cr;i)cs feitas 110 of !CIO, _o es-crivüo registrará, nn J i \'l'O rh rr·Irw;;sr>c;, a 11 •lpodm1r·1 ~ no
I!Ilesmo officin mcncicmaua. ·v i.';:·.rú o offic.io o; JúlSsal--rH1 no
thesoureiro para o compelcnte .:ecibo, q_ue firma~á após a
contagem dos valores. F~ita esta, sed. a llo1POl'tancm que for
vcrifÚ:ada annlltada n•• livr·o do• rr·:!li ,,.a:; ,. !:·Yad:t :·t r·r·;·•~rla
do caix;~ "'0l'al.
Art.. "'1 (i5. () ,,fficio, com a informa~:ãu tl•J escrivão, sedt
enviado á Di reei o ria dr~ Cont.rrbil irladr, que accusará o recebimcnto á repartic;1ío nmntl cnl.r!, dcda~·ando--a cet'ta ou n:;_t~l
dando dcbilal' ou en~dit'tr o lhu/lurclro darw··lla pf'la tl!itcJ'I'.Dça, a menos ou a ]I) ai:-, encontrada.
Art.. j GG. A abertura do volun10 que cuntiver os Yalores
r a contagem destes será feita por mu dos fieis na presença
rlo thesoureiro e do Pscrivfío ou de urn rlm: ~'Cl'' auxiliarns.
Art. 167. O escrivão nu o seu au:\.iliar (1UC assLLir ii rem·
!.agem dos valore~>, lavrar:í fr;rPln rle alJrrtura e cnnfrrt:Bcia,
'empre flUO se verificar differen\:a. parrt mais ou para menos,
'ner por oecnncr aeer":-;einw on rul t.a, quer por serc111 cncoHf radas notr.s falsas on sem valor.
Art. 1ü8. A dii'ferença encontrada sr1r:í ill1mPdi::tfamcntq
acn1sacla wn officio neul1lpanhado do b•rmo dn c.onfercncia
assignadn peln fhe:·:our,~iro, ]leln fiel '' e:,criviio.
Art. 1G9. O dircet.or rla Rr·,)r,ii.a Publica vclarú pat·a que
seja recolhida ans cofres pr:l)\icr'c. no modo c nos termos estabclecirto~ pelos lr'i~. rP::·u!anl:'nfns on contract.os rrsrwetivos, a import.anr,ia de !.nela c qualquer rr:c:'ii.a que de 'qualquer fórma tenlla sido arrecadada.
Paragmpho unicn. Para integTa I cumprimento do disposto neste artigo, os ag:,ntcs da arrcc:td::u:::to, embora Jn> dependencia immediata da adminiEJLraç:ão de onde provém a receita, ficam, no que conccrnc ao implemento das obrigações
que lhes cabem, sob a fisral izaç:ão directa do dircctor da
Receita Publica. o qual, quando occorrer ·atraso ou qualquer
outra irregularidade na arrecad~ç1io e recolhimento das renoas, poderá promover contra os me;;:mos ::s medidas do rigor
previstas em lei.
Art. 170. Para a tlemonsf ração pcriodica da arrecadação
e do . recolhimento das rendas pJblic::~s, c para que possam
exercJtar-sn a autorid::tde e a vigilaneia do dircctor da Receita Publica, c da~ respcctiYas administracõcs os an-entcs
0
da arrec::tdação c as demais rcrJarLiçõcs dcYeri'io prestar mens~lmente conta~ de sua gestão, nos termos e pela fórma indwados no capitulo III, do presente titulo.
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Sccçilo V -

Da 1'eceita dos clcpos i tos

Al'L. '171. Os dcposilos que o Governo li autorizado a arrecadar, süo divididos em tres categorias:
a) Depositas publicas;
b)
Depositas especificados;
c)
Dcposüos de diversas origens.
Art. 172. Constituem depositas publicas as importancias em dinheiro, assim como os bens e valores não amoeliadrJs pertencentes a terceiros c eustodiarlos em cofre especial
por ordem emanada de autoridades administrativas on judieiacs.
§ 1. o Pelos depositas oriundos de ordem judicial cobrar~.n n Thrsouro e suas delegacias, quando outra taxa núo tenha sido estipulada no orçamento do respectivo excrcieio, o
!JI'Crnio de 1 'I<•, que será derluzido propnrcionalmcnlc {ts
rrmmtias que se forem retirando.
§ 2. Os bens c valores não amoedados, pertencentes a
f erceiros c recolhidos a repartições publica;;, se1·ão vendidos
em hasta publica, decorrir.ios cinco annos d0 scn n;r~P\limento,
devendo as importancias respcctivns ser lr·vad:•.s ~~ r·"nla de
depositas c creditadas aos respectivos po:osn i dores.
Essns importancias prnscrevem a favor ela Fazenda, dceorTidos trinta annos da <la la do rcecbimcntu do Jr!posito.
Não se incluem neste dispositivo os titulns da divida puhlirn, os valorPs em cauç.ão, nem os recolhidos cn1 \irfnrle dt~
••rdPm jmlicial.
,\rt. 173. f-ião deposilns e&pecifiendos:
1.
os empr0stimos do cofre de orp~ãos;
~.''). os bens ele defuntos c nnscntcs;
3.
0s rlepositos das caixas economicas;
1."), os •Jcpo.sitos dos montes de so0corro·
G.''), os premi os d0 loterias;
'
,0· os f.aldos dos fundos ou caixas eswchcs:
• ."), os restos. 3: pa!"ar provenien1 es rir! rl•" -rw ·~ '~ rmpenh~L!as em Pxrrt~lCIOs anteriores.
~ 1.o -0s _importancias proveniente;; lln ., eaixas r~:onomi
~r~:~ :vrncl'r:w 1 m·os, pela ta:-;:n, :mnn<Jlmen1 r, fi::nda r·t 11 neto (lro
;,!Jmsl.ro da F;~wnda, dc:~de :t dnl.<t da r·lllrarh no Tlu•c; 0 u
~ Plla'l rl••lrg<lCJf\"! até ú vr~pera do di:t rle ~\l:t ,·,~e:1.ihir<-i
::c!Hrllr..:" estalwlerJmrJüo~. !' dr 1ar:> opr•!·:u•.õ:·'; w.• f:• r·:í é:,o1·i
ptnrar::w Jnr1J•:tflÍC'L r::1 h] 1 :1. <)pc':n rl('! O r ,j)!'!!l' ,·::1·-<>r•-:Í 0 ;í i0
t•n':lo nn ar1. /jfJ(j.
"
·
~. 2." ~ import~ncia rlo:,. juros clr:v i tlns :1o:o; dr•.pr:,· i los dr'
9n::rntms na0 rccollndn'i ao TIJe:nPrrt P ,~w1 ., d·"·····t··i:t0 ·serr..
llllfll~tad:t :í. I'CS[lnns~hilirhdr rlo the~O!ll'ni o rh .' (·:~1· .. ~·.: nc'rl''"
0

0

),

0

),

0

),

DOmioas.
f'

' ..,

') " ()

-"

'-fl,.,

t·, "-

s 'r•pos1•t os pt:ovr•nicnl.l•s dr• rcs1os a p:w:n\ capil

.1 ·•·.
fnlflP" I•O n_. 7 rle;;te nrt.1g·o, pre··nrr:vem. n f. 1vor· dn Fazenda
1:~.) .l.~l~· (li' ('Hlf'O nnnn;.~: n.. r.onfar di~ d:d.·t (!!' P.l'""!'f'z;~u,~'fii.o rl((~
'.·Pl \ lt.JO

3

(jll" í'('' l'CÍPl'!l'PTI).

Ar!. !7\. Consideram-se drpos.itos de divm'é'.a.'> m·igen:':
1 o, as contrihniçõrs para os. hospitar>s de caridade;

.
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2•, as contribuições para o Asylo dos Invalidas da Patria;

a•,

as emissões de vales postaes;

4• as multas a favor dos empregados ou de particulares;

5•:

as rendas estaduaes ou municipaes, não sujeitrus :\
oncontro de 'oontas, ane.cadadas pela União;
6•, as custas judidaes;
7•, aos percentagens pela cobrança da divida activa;
s·. os productos das apprehensões e das alienações de
bens ou va'lorcs não amoedados pertencente's a terceiros;
9•, as taxas fl emolumentos dc~:3linados ·ao custeio das
caixas economicas;
10, as 'consignações descontadas em folha de pagamento ao-s funccionarios J'cdcr·ars () destinadas a pessoas da :familia dos mesmos, a institutos de credito ou a particulares;
11, os supprimenLos dos cofres de depositos c cauções,
depo'.litos publicas e juro;:; em deposito c outros;
12, todos os demais recolhimentos, <Je'.lcontos ou retenções manda.dos considerm· como f!eposito'.l por leis especiaes.
regulamentos. contraclos, on :}('f os administra ti vos de autoridades competentPs.
§ 1.• Os depos.itos provcnient.r:s r!f} consignações dos.eontadas aoiS :funecionarios federaes preR,cTcvf'm a :favor da Fazenda si não :forem reclamados dentro de cinco armos após
o encerramento do respceüvo exercício.
§ 2.• Os depositas para os qllar~s corre a prescripção
quinquennaria serão escripturados sempre em conta dis<tincta, relativa a cada exercício, tlc modo a facilitar o cancellamento pe1·ioclico daquelles que revpr·tcrrm Pm beneficio da
União.
§ 3." O cancellamrnlo a quP SP rcfl'rf} o paragraplm anterior !Será levado a effrilo pPlas diversas contadorias seccionaes da Rcpublka, em faCt) do.'! PIPmentos J'ornceidos pela
escripluração analyt.iea :t s"u l':tl'f;'o. i"t'gunrlo o disposto no
paragrapho anterior.
Art. 175. Os deposito;; fciLos a. qualquer titulo nos cofres fedcraes terão escripluração especial em livros auxiliares •apropriados, segundo as regras, formulas e modelm; expedidos pela Contadoria Central da Repuhliea.
Pa.ragraiPho unico. A escripturar;.ão dos depositas será
sempre analytica, nas rcpartiqi)'ls qnP os arrecadarem,
abrindo-se conta especifi·<>.ada para cada natureza de deposito. com indicaç.ão nominal. no hislorico, de cada depositante.
Na escripturação .ge.ral <'<entralizadClra, pO!I'!\m, Rerão
abertas contas 6yntheticas. na conformidadn dos bnlanços
rnensacs de, ca.da repartição.
Art. 17G. Os valores nfío amoPdados pertenccnte.s á Fazenda Nacional. e de qne se :farú ~r)mprB regislro. firarfio 11ob
a gnarcla o responsabilidadp, dos f ltf'sourr ir o., das repartições
em que rC<t.ivrr·rm drpositndo.«.
Art. 177. O~ saldos não applir~do"i da rrcPita destinada
á constituição ·dn fundos Pspr·t·.i:lf's serfí_o fran::;fprirlos para
depoEitos, no fim de cada nxrreici(l, rmqnunfo não concluidos
ou extinetos os' s!•rviços a flllC. f'P rr{Prircm.
Art. 178. O saldo ria JT<'Cita d1• d<'pn~ito;;; de cnlh ex-
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ercicio será applicado na acquisição de títulos da divida publica que poderão ser alienados, a juizo do Governo, para
attender á restituição dos mesmos depositas.
Srccão VI -

Das opcracões de cred'ilo

Art. 17\J. As operações de credito que o Governo é autorizado a effectuar, são de duas naturezas: reaes ou compensativas. Reaes são as operações quo tocam o patrimonio do
EBtado; .compensativas as que não alteram o patrimonio e
das quaes nilo clecorrP, portanto, nnus algum para os bens patrimoniars.
§ 1." Classificnm-;:;e na primeira categoria:
o.) as emissões de titulos da divida rxterna;
b) as emissões de títulos da divida interna consolidada,
romprelwndcndo as apolicrs da divida publica e a.~ obrigações do Tlw.souro a praso longo de resgate:
e) as emissões de tilulos da divida flucluantr, compreIJrmrlendo as letras, bonus c bilhetes do Thesrl\ll'o;
d) cmissõ·es de papel-moeria.
~ :?. o" Pertencem ú segunda calcgor-:o~:
o) as conversões do cc:pr~cic;
b) os supprimentos de um a outro excrcieio.
Art. 180. As operações de credito especificadas no § 1•
d.J nrtigo precedente, só poderão ser effectuadas pelo Thesouro
Nadonal e medi:mtc autoriza(:Í\O expressa em lei or(:amcntaria 01! cspecialo As do ~ 2" do mesmü artigo, porr"m, independem de autorização legislativa n srril.o cffcctuarlas soh a
respnnsabilidadr. pessoal dos chefes .rlas reparticões para tal
fim autorizadas.
Paragrapho unico o São competentes para cffcctuar as
operações de ercclito capituladas no 5I 2" do art. lí~l as contadorias seccionaes immediatamente suborriinrrrlas Ct Contadoria
Central da Hcpnblica. além de quaesquer outras qne possam
vir a ser a tanto autorizadas pela mesma Contadoria ou pelo
Ministro da Fazenda.
Art. 181. As operações de credito reaes, classificadas no
§ i • do art. i 79, terão dupla escripturação: na escripta financeira, a debito da thcsouraria :geral e credito elo competente titulo do orçamento; e na cscripta patrimonial, em contas synthcticas, a debito do Estado c credito dos portadores
dos I'\Spcctivos titulas de divida o
Art. 182. A thesouraria geral do Thesouro Nacional manterá um livro caixa especial para a escripturacão methodica de todas as opcraç.')es de credito reaes o Nenhum titulo,
porém. poderá ser diroctamente ontreg"ue pelo referirlo caixa
Psprcial. quaesqucr qu(~ sejam os fins a que o mesmo se destine o Os tit.ul11s cmitlidos pelo caixa e~pccial das operações de
credito serão pasqados por supprim~nto para o caixa geral,
qne nffcctnará a entrega respectiva, consignando, assim, a
receita e desp·esa correspondentes.
Paragrapho unico. Os documentos de cntrarla c :::a h ida no
caixa espPeial rlas oprrar:õcs de ererlito scrvirí\o de ba~e á
P."cri.pturar:fto patrimonial.
-

216

ACTOS DO PODER J;XECtJTIVO

Art. :1.83. Os bilhetes do Thesouro emittidos por antecipação de receita, quando para isso estiver o Governo autorizado na lei do orçamento, e até á importancia fixada na autorização, serão sempre resgatados dentro do exereicio respectivo.
~ i. • As emissões de taes bil~Hlte~ serã? re~istradas ~elo
Tribunal de Contas, após a respectiva opcraçao, fiCa.ndo o '!besouro obrigado a enviar rncnsalmc•Jitc ao mesmo Tnbunal quadros demonstrativos dos bilhetes emiltidos e resgatados.
!I 2. • A emissão do bilhete só se fará. após á entrada d"
respectiva imp-ortancia nus cofres publ i c os.
CAPITULO li
!MS QUITA(;Õl!S

..Secção I -

Das quitações dadas pelos agentes ela a1Tecadação

Art. 184. Os agentes da arrecadação devem fornecer á;;
partes recibo das importaneias que anecadarem, pola fôrma
preacripta no!-. regulamentos de impostos e seniços org:micos
de csda ropartit;ão.
Taes quitações deverão ''Cl' destacadas do livrof\-talõe~.
numerados seguidamente para cada cxercic1o e para cada
agente.
Art. 185. Os talões de recibos serão authcnticnclos pelo
chefe da reparticão ou pessoa por esse designada. Os talões o
livros das collcctorias federaes serão anth~nt.ieados, no Estado do Rio de Janeiro, pela Dirccloria da lleceita Puhlica, o
nos demais Estados, pelas delegacias fiscaes.
Art. 18ü. Os livros-talões r.levcm ser mrlilt.idos com a mai;;
escrupulosa exactidão, sujeitando-se os exactores ás penalidades comminadas nas respectivas leis e regulamentos pela
negligencia ou omissUes praticadas, além da responsahilidade
criminal que deverá ser promovirla ~em demorr1, si de alf.(mna
fórma se verificar fraude.
Art. i8i. Em caso rle CITO rruc importe na inutilízaçfl.o
de uma ou mais folhas do li\To-ta!ão, ::~s fni!Jas inutilizadas
devem ser colladas no verso do re~prcti vo canhntn. fazcnrln-l'"
em ambas a drclaraçãm rlo f!IW s11 acham smn nffni!o, d:tf:Hla
c usRignarla esta pelo exaefor e Sf'n rscrivã0.
Art. 1&8. Os recihn~. exlraliirlo::. dos livrn.-'-talíiP~, al•~m
das indicacõe~ prescl'intns pelos re;:mlamcnt.os esp•)e iaP~.
devem contE'r o nom•3 rla pcs:;oa fJ1l() rmg-a, a ~omma n.rrl'eadll!fla, em algarismo e por oxi()]FO, e !J~m n-sim :ma pr•JYeniencia e cla.;;sificação.
Tues recibos serão rl''Sign:Hlos pPlo agP11f e da :HTr>caclaGãn
e Ill'ln r11spectivo escrivão, si de lnl r-argo for provida a reyartição arrecadarlora.
Art. HHJ. Os canhotos dos lalõr•·' dn rerilws sr~riin nnnualmente rerolhirlos, juntamrnte ,'om os liv!'ns de Psrripturarfln.
às repartiçõt's de que inHnrili•!l:l!il·'nf•' rl"t"'nd;Jm n;:; Pxact,~l'Q'l
fedcraes.
·
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thesoU1~eil·oii

AJ:t. •1 90. Os thesoureiros das repartições federaes, pelos
recoihimentos feitos em suas caixas, quer pelos proprios contribuintes, quer pelos agentes da arrecadação, devem fornecer
recibo, destacado de livros-talões, numerados consecutivamente para cada exer~icio e para cada thesouraria.
Art. 19,1. Os livros-talões a que .se refere o artigo anterior serão authenticados com a rubrica do chefe da repartição a que estiver subordinada cada thesouraria ou- pela
pessoa por este expressamente designada, devendo a rubrica
:::er lançada parte sobre o canhoto e parte sobre a folha que
se destaca para ser entregue ao interessado.
ArL 192. Nas thesourarias em que haja escrivão, o recibo seriá por este passado, datado e assie;nado, .iuntamente
com o thesoureiro, que assignará, egualmente, a partida de
enf.rada no livro caixa.
Art. 193. A quitaoão fornecida pelas Uwsoura rias deverá
crmter, além de quap;;quer o•Jtra:; espcci:fiear,õPs qrw so fiz:•rem necessarias:
a) o nome, cargo ou qualidad~ ·da pe'-'son por r:onf.a de
qnmn é feito o rccolhiment.o;
b) a importancia recolhida, em a1garismo e por exlonso;
c) o exPrcieio a q1w pertence a f!I\UIIIi:l rPI'()lhida •' ~1ra
cbssifiear;ão;
d) a cspecie dos valores recolhidos;
P) a r:lata do recebimento .
.Art. 19·í. Uma mosma 'lllitaçiio não JH.ídc rcfnrir-sn a
rr•rolh imrnto relativo n, di fferentes adminis11·açõr•s.
Art. HJrj. A qu ilação cuja importancia escripl.a por ox-·
tenso n[io corresponda á somma lançada em algarismo, só ser:'t
valirla pela menor quantia, emquanto não sr fizer prova dr~
que o recolhime:lto tevE', effectivamenfe, Jogar pela importancin maior.
Art. l(}G. Nos recibos expedidos pelas t1Jesoumt'i:1~ n~.o
se poderá fazet· cance!lamento ou substituição de palavras or1
algarismos, nem quac:oquer outras alterações. Os erros porvelltura commct.Udos serão corrigidos mediante ::wnota\:Õr~s
no I'Ol'JW ou no verso dos talii~s c rcspeeLivrl'i canhotos.
§ ·J. o Quando, em vez de annol.ação, for necessario annnllar o recibo cxprdido, este, depnis d•~ inntilizadr> com a
drrlaraçãn ctn achar-~e ~Pm rffeilo, SPJ':Í collado ao verso do
rPsprct.ivll ranho to.
§ 2. Si o canhoto do talão não se achar m~is na t.hesouraria. n~. annot.a•;ões ou a annnllar;ão serão feitas, mediante
commnnicnr:ão rla Dircct.oria de Contabilidado dn Thesour•>.
pela reparf.ir,:iio 011 funceionario em r,njo pod~r aqnellr SI'
•·neonlrnr.
Art. Hl7. Rm caso de dolo, as quitações CXJWLlidn·> nela~
thcsonrarins a favor dos agentes da arrccar!aç.iio nii.ll f:,zem
prova contra o Estado, desde que se achem destituídas da~
formn 1idades psfahelecidas no presente rerrulnmento.
A1·t. 198. As quitações rladas pelos fieis. em nome dnc
re~prct.ivos thcsoureit·os, obrigam a estes para todoR os ·effei .
tos lrg:H'", como si de seu proprio punho hot~vr~sem assi··
0
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gnado, ficando-lhes, entretanto, assegurado o direito regres...
sivo contra os mesmos ·fieis em caso do negltgencia ou
fraude.

Secçt1o IJI -

Do e.rtmvio dos conhecimentos de receita

Art. 199. Aos thesoureiros ou escrivães das thesourarias é expressamente vedado fornecerem cópias ou segunda:>
vias dos conhecimentos je receita recolhida nos cofres publicas.
Art. 200. No ca~a de extravio do conhecimento, sua
falta será sup.prida com urna certidão, passada a requerimento da pessoa que effectuou o recolhimento, e depois de
haver esta assignado um termo no qual se mencione o fac~o
do extravio e da ·substituição do conhecimento e se declare
este invalidado para todos os effeitos.
Art. 201. O extravio c a substituição serão annotados n•J
canhoto de onde for destacado o conhecimento substituído.
Art. 202. Quando se tratar de conhecimento de quant1a
deposit.ada nos cofres publicas e que deva ser restituída contra exhibição ·e entrega do mesmo conhecimento, só poderá
ser este supprido por certidão, na fórma prescripta pelo artigo 200, decorridos 15 dias da publicação de um annuncio no
Diario Of{icial e em um dos jornaes dfl maior circulação na
localidade, correndo por eonl.a do inlcressado as despc,-.aR cmn
essa tPublicacão.
Art. 203. iN o caso de destrnic;ão do cnnhrcimento do deposito, póde este ser supprido por certidão, independente da
publicação de annuncio, si o ini.Prrssado produzir, juntamente com seu requerimenf o, uma drelaraçfio authentica, qne
comprove a destruição allegada.
Ci\Prl'ULO JTT
D.\ C.J~TABILJl1.\DE D.\ RECEIT.\ E DAS PHES1'AÇÕES DF: CO"'T.\S DOS

AGEN'l'ES IlA AHHECADAÇÃO

Art. 204. Tor:los quantos são encarregados de arrecadar
rendas federaes de qualquer natureza devem mensalmente
preRtar contas de sua gestfio ;ís reparl.irões superiores de qt:e
immE:diatamente dependam.
:Art. 205. As contas a que se refere o ar Ligo precedente
serão prestadas :
n) ás alfandegas da União, pelas mesa~ de rendas c 1110Sfns fiscaes q11P lhes são dirPrfamPnf" su!111rdinado~:
b) ús delegacias fi se aos nos Esf ados, pelas collectorias
f,;der;lf>S, mesas de rendas, alfandegas, administrações dos
Cnrrpios, estradas de ferro e demais repartições que lhes forem para tal fim subordinadas, na fónna dos respectivos re·
gulamentos;
c) á Delegacia do Thesnnro rm Londres pelos consulados
P legaçõPs em paizes estrang-eiros:
d) á IDire~toria da Confabil irlarle do Thcsouro Nacional,
pelas Collectnnas Federaes do EsfadrJ <lo nin de Janeiro Brigada Policial, Corpo de Hornbeirn''• Caixa dr) Amorti~ar;ão,
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thesouraria d5 Policia ·Civil e em geral todas as repartições
ou funccionarios que custearem serviços publicas iP'Or meio
rle ade:mtamentos feitos pela Thesouraria Geral do Thesou.ro
Nacional;
e) á Contadoria Central da1R!epublica, pelas Delegacias Fiscaes dos Estados, [)elegacia do Thesouro em Londres, Thewuraria Geral, Primeira e Segunda Pagadorias do Thesouro
Nacional, A!fandega e Hecebedoria do Rio de Janeiro, Ca::;a
da Mceda e Imprensa Nacional, Administração dos Corre:os
do Estado do Rio de Janeiro, Pagadorias da Marinha e da
Guerra. Estrada de }"erro Central do Brasil, Inspectoria Federal de Portos Rios e Canaes, Repartições Gcracs dos CorreiD5 c dos Telegraphos e quaesquer outras repartições da
Capital ou dos Estados, cuja subordinação immediata á Con ·
tadcria Central da Republica venha a ser determinada ver
c:mvcniencia do serviço.
Art. 206. As oollectorias federaes organizarão e registrar:io em livro especial, até o dia 10 àe cada mez. um balanço da receita e despesa ·do mez anterior, segundo as normas
e modelos approvados 1pela Contadoria Central da Rep1ublica;
aunexando ao mesmo, como comprovantes, as guias da receita
reeol·hida e os documentos da despesa paga, com as respectivas
quitações, e bem assim os mappas demonstrativos. por cspecies e valores, das estampilhas recebidas e vemlidas no mez
a que se refere o balanço.
§ 1.• O balanço mensal as,im organizado será, dentro dos
prasos estabelecidos, apresentado, pelas collectorias federaes
do E~tado do tRio de Janeiro, á Directoria da ContaJJilidndc
do Thesouro Nacional e, pelas dos demais Estados, ás reE'Ipcctivas delegacias fiscaes.
§ :2." Uma via dos balanços mensaes das collectorias federae;; no Estado do Rio de Janeiro sr.rá pelas mesmas enviada, em egual data, á Directoria da Receita Publica c ao
Tribunal de Contas.
§ 3." A falta de observancia do disposto neste artigo será
punid:>. com a pena de multa da Rs. 500$, imposta arl mfractor pelo Ministro da Fazenda, quanto ás col!cctorias do
Est.a:~n do Hio, e pelos delegados fiscaes, q11anto üs üo.s demais E~ lados.
·
1\.rt .. 207·. Além dos balanços mensaes, as collectorlas
federacs organizarão e enviarão ;ás mesmas repartições, a
que se referem os §§ 1" e 2• do artigo precedente, um balanço
definitivo da receita e despesa do exercício anterior.
~ 1." Quando houver nas co!lectorias renda lançuda a arrecadar no periorto addicional, o balanço definitivo ~erá enviado até 20 de abril c, no caso contrario, até 20 de janeiro de
cada armo.
§ :!." Annexa ao balanço definitivo remetferã•1 a:> collectnrias uma relação das rendas que deixaram de se!· enbraria-;
no exercício encerrado, com as respectivas certidões, das
quacs C(<nst:uão <JS nomes dos devedores, afim de se pr.1Cf)der
:'! CCibrança executiva, e bem assim unm clemonstraçfío das
despesas ordenadas mas não pagas no mesmo período.
A1·t. 208. Recebidos os balanços mcnsaes das collec•t.nrias, devrm as delegacias fiscaes e a Directoria de 'ContahilicladP do Thesouro Nacional proceder immcdiatamb.,le á
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respectiva liquidação, revendo um n. um cada balanço e verificando:
a) si a receita se acha bem classificada, conooante os diversos títulos do orçamento c si confere eom as guias anncxas
ao balanço;
b) si a renda produzida pelas estampilhas vendidas está
de perfeito accôrdo com as demonstra.;ões annexas;
c) si a despesa paga foi devidamente ordenada c si cstCt
regularmente classificada, de accôrdo com as rcspccltvas verbas ort\amentarias, bem como si ·confere 0Il1 sua lolalidade
com os comprovantes annexos a cada l.Jalan(:o;
d) si os calculos das percentagens abonadas ao cnllectnr c
escriyão estão na conformidade da tabella c Jlornws approvadas;
e) si as importancias rccolhillas ipQrcia!rr.•ento por contn.
do saldo, bem como o saldn final recolhido, estã.o de accórdo
com as quitações annexas c sj constam eff<>rtiYamerlto da propl'ia escriptumr,ão da delegacia;
f) si no recolhimento do saldo da arrecadação de cada collrctoria foram observados os prasos respectivanwnte marcados ·pela delegacia fiscal ou Directoria da Recl.!il.a Publir,a,
providenciando, em caso contrario. para a applicação da mn\t'.'.
romminada no § 1" do art. Hi·í do presente rf'gulamonto;
g) si o balan~n ou os documento.~ aprescnt.ados não contêm algum erro arithmetico contra a !Fazenda l'lacional ou o
exactor.
§ 1." Todos os erros ou
irrc~:nlnridades
eneontn•d0s
gerão corrigidos on anno!aclns ü I illta c:u·rnin1 no prOJ)l'ÍO bahmçn c immediatamonl c commnnicad(!S :to cxac.tor, para quo
este remetta um novo exemplar do mrsmo balanço, devidamente rectifieado, e indemnize irnmelli::llamentP a Fazenda
Nacional de 'Qnaesquer prejuízos contra a mcsm:'. yerificado. ,()
novo balan<;n ·s.erá annexarln ao pri1nil ivo ..enmp prrwa ria rectificação feita, ú nelle se nnnotar:'t '' rce:llhin:•en!o da;:, dilierenças porventura vrrific~aclns.
§ 2." As diffcrenças acaso ycrifieadas contra o collcetor,
provenientes ele saldo a mais reeol'JJi·do, cc•r-lh!'-iio rrstilnidas me:liantc requerimento <lcvida•nenle fll'"Cf'"·arlrJ ,. tlr!pui~
de eomprovadr> o recolhimento em cxcc·sso.
Art. 1209. Foila a liqnidnP:Í'> de e\tr!a l>alnnr:o. :·L visw.
dos rcspecliyos comprovantes. o t'llll•~'~ionario ,Jcl[a ÍJ'eumhidn
conclnirá o seu exame P"'' nrnn rl"O\CJ'l'~h·ar·iiu "umm:wia d~
receita c da dcspr.oa e du silna•:iín do I'P''!"~ll':' vPl perante a
Fa7.enda Publica .
.ATI.. 2HJ. A dPmons[Tac;ão, assi•11 O'''?;aniz:,cb. :Jconlpanhada dos doenmentos qnc lh1.~ >'PrYiranJ de basr·, SP"<.Í S'llm:ei.!irla
ao exame dos df'lcgados elo Tribnmll dr' Cr,:t!a''· rl::·; .Jlr!<ln'' dr
Fazcmcla ou fios ehefcs rln,· 1 r•p:11 ~ i•:<'""· os rlllfll'. rlr·TH>is dr vrrificarem a legalidade dos upr1·açÕ"S dnlla constalllP ·. mnnc\o.rão registral-a rm livro rlr con!:1s r.on-Pntr~. para o f:m de Ro
levantar, rm !.r'mpn r•pp<>J'\IJJ:''· 'L t··'ll~:rl, :tllllr::>! 1\:::; rrm!:t'\ de
cnda r~~:::.pon~;nvel.
Ac!.. 2!1.
Ao lancrunrnfo d" r~''tllllD nn.'' livros dp contas COl'l.'entcs dos exrtnl.nrr~ p:,•.·r .:er:\ a pc.r'.rinfnr:~c;iíu :nwlytica do balanço, veios tit.nlos " pln·agraphoQ da I'eccita e pela!'!
verbas c sub-ronsignac;Õt.'S rla 'k'l'''':'. ''"' 111:·pp:"' llJ"!J'laf's· a
e8sc fim destinadn8.
0
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Artl. 212. Obtida, !lOS l!lap1JaS a (jttl! t'·~ refc:re o ~.rtig•)
::mterior, a fusãiJ dos balanços mcnsacs dP toda~ as t:nii~'L~ln
rias fcdrraes dr_• Estado, a delegacia fiscal f:u:í org:mizat· uu1
balanço rccapitulativo syut.hctieo, cpw ser:í lant;ado Ctll ê'Ua l':icripl.uração cenlralizadora a ercd.ito e a dehi Io dos r:·~pt•ct i 1 o'J
iilulos ••r(;an:mttarios .
.Art. 213. As mesas de rendas, alfandcgas, aLlminisLracõcs
dos CotTf'io~, r:s!radas de ferro r: demais l'f'IJ:.J.rl.ir;õc::; :;q!Jordinadas, em ntaLeria fiscal, ás dr-legacias nos l<.:stauo:;, organizariin, ('gual!lti.'Htc, na conformidade das nurmns n modelos c•.:ilabeleddo'i pc·las ins!ruc~,;õt:s. etn vig;or, 11!11 h:tla,H;o liH'tl:ial d:1
rceuita anen:ulada c da despesa paga no n:t•t: anterior, t\ 11 n·nwtterãn :'ts rPSJICf',(.i v a~ dnlegadas risc~at>s, dt~ll ( rn dps prasu~;
e~laheleJidiJC'. '"h pena dt• n•ulla na. Jr'1rma. do art.. :!:..'1.
Arl. 214. Os balan:;os mcns.acs da~ reparlir;õe~ a lJliC ~n
rr-t'cn~ o :1 d.ic;" prcct~rlcnl c, depois de PSCt'11JlU losanwnte exarninados JH'Lt J(JJ'tWt psf:Jlwlccirla no art. ~08, ~;el'fín r•:-~ua!Jneni.n
lanç:ulc•., na e,;eritpfnrar;ãn Cl'nf.ralizadora tlr• r:.ada dclegaei:t,
r•ara a l'lll'llt:ll:ite do bal:mer) g~;r::!.
Ar!. :21 G. Tneorporad1H lllf· sua eserip!u nwiltJ gc.ru l eenlraliéJ:Jdtíra os !Jalaw;ns rln todas a:; 1·eparliçõe.~ snhordinadas,
inclusive os do movimento proprio de suas pagarlorias c thesour·:u·ias, lrwantariio as d•;lngar~ias do T!Jc.'-'om·o nm Jmlanro
men:;al synll!l'i i co, JHêlo~ para;,:Taplw;: r! a l'"t:t:il ~J. P \-f'rb:::; da
ril'spc~;J ..~'\'umlo as in,Lt·ueoões e u~ mudclus CSJh'didus pela
Contadoria Cenlr:tl da ltepttb!iea, em~am:nhnntltHJ a esta
mesma cont:1dnria dt•nlro do.'. lJl'Hc:u-; 1''-'t:\!JI'lt•r·idt•s 110 prc~unLt~

regulamcn to .
.:\rt.

:!1ll.

f~a

ul';~a11iz:u)'i'~

~~

pl'CSl:ll:fi(,

d(~

CUill.:1-;

(!(,

Jt~-·

ceifa ::JTf'e~•.i:ula t' da du<pt::::t p<•.ga, :\s n•p:ll·Lit:0t':: do Di~
tricto Federal d1reotamentc subordinadas á Contadoria Central d:\ lll:publica, obsct·Yarãu as 11\PSill~ i nut'lllt•'-: pr.esenpfao> Jloslu regulamento, f}uanto ao exan1r~. !1\0ral c ::rilllllJ!~
tirÃ) ela' contas dos rcspon~aveis, de modu :c fac1lilai· o mai:;
possível a tor:ada dr- suas contas, m:-1nfenrln, sr'Jillll'l! ~'lll r~\·i
rlrnr'.i:J, na n•spret.iva c."c.rip!ur:tr;fio, a sifwu.:~n dt.·~tn:; ]'ara
com a l''az~:l'l:t Nar•í,•rul.
,\J L. 217. De todos os balancos nwn :v· J'r'mer: :ri:ls pela H
rcpartir;ões subordinadas :'i Cou!udoria Ct~llL•·::I da llt·rm!Jliea,
uma :sn.:;unda Yi<Jl será pnlas mcsmao; rt•;n:·ti(:f:c•; ('Jll;aminhada ao Tnlmr:al de Conlus. para qun possa t'bl r: csCJ'Cl'I' a fieccalização r a vigilancia que llw cstlo arfccl:1~.

TITULO IV
Da despesa publica
CAPITULO I
NORMAS GI':R.'\ES

Secçao I -

P1'rlimina1cs

Art. 218. Siio despesas da U• i:ío ~:ntwlbc: 1"''' lpj•· .,,..,
raes e organicas, leis esp.cciaes, dc,~::·ctos do Podei· Ex~c;;f \li,
regulamentos c outros tltulos lcg1 · ·s de divida ,J,o~IT':lil n··-
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flauem a cargo do Governo Federal, seja para occorrer aos
compromissos da divida publica consolidada ou fluctuante,
seja para attender ás necessidades dos sei"Vicos :publicas
creados no interesse e beneficio da Nacão, ou accrescimo de
seus bens de dommio publico QU patrimonial.
Art. 219. A despesa da União será effectuada de accõrdo com as luis orçamcntarias e especiaes votadas rpelo Congresso Nacional, c~DnstituindQ_~:r:ime de responsabilidade os
~ctos do Presidente da Bepublü;a o dos Ministros de Estado
que contra ellas attentarem.
Art. 220. E' vedado augmentar os creditas votados nas
leis de meios com quaes:quer recursos ou rendas dos servicos,
-inclusive multas, que constituirão renda eventual.
Art. 221. IÜS funccionarios administrativos, rque praticarem, ~em ordem escripta dos Ministros, actos contrarias a
taes 1e1s1 incorrerão, além da responsabilidade criminal, em
multas ae 200$ a 10:000$, que serão impostas pelo 'l~ribunal
de Contas e cobradas por meio de descontos da quinta parta
dos vencimentos.
No caso de os haverem praticado por ordem escripta dos
Ministros, para se isentarem dessas multas, deverão os funccionarios dar, dentro do oito dias, conhecimento do facto ao
Tribunal de Contas, quo procederá como julgar de direito, fazendo, em todo o caso, a comnmnicação delles ao Congresso
Nacional.
.Art. 222. A execução das leis de despesa far-so~á estrictamente segundo as discriminações das tabellas explicativas,
de que trata o art. 45, n. I, ou das demonstrações enviadas
ao Congresso para concessão de creditas addicionaes, observadas as alterações feita<'! pelo Poder Legislativo.
§ 1.• Publicadas as leis de despesa, lancará o Tribunal de
eontas, em seus registros, os credito~· nellas votados, e organizarão os rMinisterios as tabellas de distribuicão de creditas
á'l diversas repartições, indicando as estacões pelas quaes se
devem realizar os pagamentos das despesas.
§ 2.• Nas mesmas tabellas indicarão os Ministerios as Vé·~
bas pelas quaes poderão os chefes de servicos expedir ordens
de pagamento a serem cumpridas no Thesouro Nacional, mediante registro do Tribunal de Contas.
Art. 223. Dentro de dez dias, contados da publicação das
leis de despesa, as tabellas de distribuição de creditas serão,
pelos 1\linisterios, remetlidas ao Tribunal de Contas, que, de
preferencia a qualquer outro serviço, as examinará e lhes
dará registro, tambem no praso de dez dias, si estiverem regularmente organizadas, transmittindo á Contadoria Central
da nepublica, dentro de tres dias, as tabellas que houverem
sido registradas c devolvendo aos l\linisterios as que o não
forem, dentro do mesmo praso.
Art. 224. No caso de nfw serem rrgistradag a tem:::HJ M
tabellas, o pagamento do pessoal, inclusive ajudas de custo
e gratificações legaes, será feito a titulo provisorio, do accôrdo com as distribuições anteriores, até o rrgistro dac; novas
tabellas.
Art.. 225. No caso de erro, falta na distribuicão ou insufficiencia dos creditas distribuídos, os chefes das repartições pagadoras solicitarãOt aos Ministerios a concessã,o dos
çreditos reputados necessarios.
-
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Art. 226. Aos funccionarios das direcLorias de Contabilidade dos 1\iinisterios e aos do Tribunal de Contas, com exercício nas mesmas repartições, inclusive aos que faltarem ao
serviço e sem excepção de categoria - será applicada uma
multa correspondente aos vencimentos que tiverem de receber durante todo o tempo que exceder aos prasos marcados
no art. 223 para organização das tabellas de creditas e seu
1egistro c devolução.
§ 1. A multa estabelecida neste artigo será imposta, exo{{icio, pelo presidente do Tribunal de Contas c communicada
ao l\linislerio respectivo c ao da Fazenda, para o desconto em
folha, pela quinta parte do vencimento.
§ 2." Pela effectiva cobrança da multa na fórma acima
indicada, responderão os funccionarios que tiverem de organizar as folhas de pagamento, desde que tenham recebido a
autorização para annotar o desconto, bem corno os chefes da<;
repartições que deixarem de encaminhar taes autorizaçõi,es
áquclles funccionariosArL. :!:!7. Toda despesa do E~ Lado vassa vor tres estagias:
a) o empenho;
b) a liquidação;
c) o pagamento .
0

Secção li -

lJo Empenlw

Art. :.':!8. Empenho de despesa !S o aclo, emanado de
autoridade competente, que •Crêa para o Estado uma obriga.
ção de pagamento.
Art. :!2(). São competentes para empenhar despesas do
Estado:
a) o Poder Le(gislativd;
b) o Poder Executivo;
c) o Poder Judiciario.
§ 1. São empenhos legislaLivos os que se originam directamenLc de actos do Po'der Legislativo, vinculando o Estado
para colll Lerceiro.s por uma determinada dPspesa, ou categoria de despesa, fixas ou variaveis.
§ 2. Derivam-se do Poder Executivo os empenhos contractuaes c administrativos.
a) sãd contractuaes os empenhos oriundos de- contracto~
perfeitos e acabados, submettidos préviamente ao exame e
registro do Tribunal de Contas;
b) são administrativos os que, independEmtes de contrados, <promanam de aetos de ·autoridade directa o'u dele~a::la ..
A delegar;ão de autoridade para empenhar despesas comprehende credit.os á disposicão do funccionario delegado ou
adeanta:rnento's feitos ao mesmo.
§ 3." São empenhos judiciaes os que decorrem de actos
rla autoridade .indiciaria, comprehendendo tanto as sentenca!!
passadas em julgado como as custas judiciarias.
Ar L 230. Constituem empenho sobre as respectivas do'tações orçamentarias de cada exe'l'Cicio:
a) a despesa permanente e de caracter geral devida annualmente em virtude de leis gera'ds e organicas;
0

0

224

Ar'TOS DO P0:1ER EXl!CtJ'l'l V•)

b) a despesa autorizada por leis espeeiacs_, rcparliJu ..
meute por varios aunos, e pela quota fixada para cada anno;
c) a despesa dependente de contracLos legalmente firmaclo's e registmdos pelo Trilmnal de Contas, ou :mas dclegar;ües, pela parte ven~:ivel em cada exercício;
d) a de;;pesa ]JUl' ·veucimenl.os, ;;ala rios, pcusôe.s, nln.
gueis, arrendamentos, fúr·o~; e outras semelltautes, de quanti:•.
e pra:;o de Y0nciment.o fixo e predelenuinado dentro do m1A•
finane~iro, rpela impo'rt::mcia resultante dos respecUvos Utulos ou tabellas Lle distribuição de ·emditos m·gunizadas de cunformiuadc com as disposiçoc::~ do prcsc'1t.c regulamento c vréviamentc registradas pelo Tribunal de: Contas;
e) a despesa obrigatoeia ordiuariu, uujo t:lllllt1Jlhu Clllt:ê'gll
contemponmeame:lte ao actu <!UC lhr~ rec•Jnlwcc e tlelnniiua
a importane,ia., sobre a l.Ja3e dos documentos exigidos o com
as normas estabelecidas pelas leis r. reg-ulamcmtos rcspectivo".i;
a despesa f:.wul!ati'.'a, eventual t) \al'iavd tkeulTi:ll!•'
de ül't'r!ÍLOS Ol'Ç::tll1Clll.al'ÍO<:i tlU aucJiGionat•S, CU,ÍO C!ll[l8illtu SO
t'orma Cll!ll actos HJimsteriae:J quu l•~nb:.un lllll' oltjee!.o um
debito do Estado, indiquem o nome do credor, autorizem o
)ta~;a11\l:nto da reo;pediva imvo·rtancia
e sejam rcgistraJos
pelo Tri!J11nal de Contas on suas deleg::tções, anteriormente á
urdenat;.fio do pagamento ou ainda coru o proprio acto que o
ordena, dosr'.9 que o crcuilo correspondente tenha siclu' préviamentc regisl.rado pelo mesmo Tribunal.
Art. 231. O empenho ela dc:-ipe~;a n'í•J pnd•~t·(t cx•·etkt· :·J.l
qtJantias J'ixadC's polt> Cnng1·rsso Na('ioual.
§ 1." Para. integTal execução rlo disposto nosl.e artigo, nonlnuna despesa publica pnrlt•r;'t :wt· empenharia ~crn qun do
credito rc.'speotivo lenha sido préviamentc deduzida a irnport.ancia da mesma, oxcepLo no caso de empm1ho's legislativos
ou judiciaes, -como os vencimentos o vensões do pessoal activo
e inacl.ivo, as sentenças judiciarias e outra:' da mesma mt 1 ureza, cu,ia aulori~a<,~Üo do ci'~'''P8é;~l eurTnspon!la, 1I C: lo ~;c:r c ar acter imperativo. ao proprio act<J rin r:mpenho, c cuja dotação,
préviamentc fixada, n5o possa ter outra applicaçã.o siniio
aquc.lla expressamente rlcsig-na.da na lei que :J. a.nl.orizon.
§ 2." Os empenhos desta ultima. natureza independem de
registro prévio, bastando, pnxa o stm cl'fect.ivo pagamr:mt.o, 0
l'egislro da autorização legal n do acl.o que ordtmar a rlespp:;'J.
Art. 232. A deduc~ãd a que se refere o artigo precedente far-se-á - na repartição a q110 pnrl.encer a dol.açiio orçamcntaria ou a que tenha sido distribuído credito por conta
de consignaçfto de caracter gorai -- em registros especialmente destinados a esse fim, srgundo as mstrucções e moclelos expedidos pela Contadoria Central da Repnblica, H f.t~rá
por base o acto originaria do empenho, do qual uma se.~uurla
via ou cópia authenticada será na mesma data rcmettida, r::m
protocollo ou sob registro postal, ao Tribunal de Contas, nesta
Capital, ou a suas delegações, nos Estados. Cópias identicas
ou terceiras Yias serão tambem enviadas, na mesma data, á
Contabilidade do l\'!inistcl'io a que estiver sub~wl.inada cada
repartição.
Paragrapho unico. Co11stitw~m documentos origina rios
dos empenhos contraetuaes e administrativos:
a) os contractos executivos perfeitos, isto é, aquellos nos
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quaes todos os elementos do contracto são fixauos, tanto em
relação ao objecto como ao praso, quantidade, preço e demais condições necessarias á sua integral execução, pela somma préviamente determinada, quer o cumprimento das obrigações estipuladas se verifique de uma só vez, quer parcelladamente;
b) os actos decorrentes do contractos executivos imperfeitos ou em que uma ou algumas condições não possam ::.er
ae~.cio logo 1ixadas, illlpossibilitanllo a determina~~ão defimtiva
da quantia a empenhar ..
1'lesta hyputlicse serão as despesas empenhadas á medida que forem sendo conhecidas pela requisição dos forne·
cimentos ou pelo implemento das obrigações estipuladas ..
Tratando-se de compromisso a ser pago em moeda estrangeira, por conta de creditas em papel, precederá ao acto
de empenho a tomada de cambiaes ou requisição de ordem
telegraphica, para fixação do cambio. Esses recursos ficarão
em deposito no Thesouro Nacional ou na Delegacia do Thcsouro em Londres, até á occasião do ef1'ecl1v~ vagamento, -ou,
si, por qualquer circumstancia, se tornar este indevido, até
que lhes seja dada outm applicação;
c) os actos dos Ministros ou dos chefes das repartições federaes, creando compromissos para o Estado, dentro das· dotações orçameutarias consignadas aos serviços a seu cargo,
observando-se quanto ao fornecimento de materiaes e prestação de serviços o disposto nos arts. 236 a 238.
As despesas provementes de passagens, !reles, scrviç·:)
telegraphico, telephonico, fornecimentos de força e luz e outras, cu,ia importancia exacta não seja préviameute conhecida,
serão, por acto expresso dos chefes das repartições, empenhadas por estimativa, no principio do cada anuo, tomando-se
por base a despesa uo anno anterior e dando-se aos interessados conhecimento da importancia empenhada;
d) os actos das mesmas autoridades, delegando poderes a
funccionarios subalternos para assumirem taes compromissos,
por· conta de adeantamentos do fundos ou de creditas distritmidos. Os pedidos de adeantament,o do fundos ou de distribuição de creditas serão escripturados simultaneamente comg
úcsvesa empenilada e pagamento requisitado.
Art. 233. O Tribunal de Contas e suas delegações, recebendo as segundas vias ou cópias authenticas dos documentos originarias do empenho, que lhes devem ser enviadas na
fôrma do artigo antecedente, não procederão a escripturaçâo
alguma, mas organizarão das mesmas archivos especiaes,
obedecendo ao numero do ordem do cada procedoncia, de modo
que, ao receberem posteriormente as requisições de pagamento, possam com presteza verificar si a primeira Yia do docum~?nto do empenho, annexada a taes processos, está em
tudo conforme com a segunda via ou cópta existente em seu
archivo, e só nesta hypothese poderá ser registrada a despesa.
§ 1.• Verificada a exactidão da primeira com a segunda via
do documento do empenho, será esta retirada do archívo, carimbada com a declaração de achar-se liquidada a despesa relativa, e annexada ao processo da requisição do pagamento.
§ 2. • Si se tratar de empenho global, ou por estima ti va,
cuja despesa tenha de ser proccssãcla parrellaclamcnte, C'IH
Leia de 1922-- Vo!. IV
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vez de annexar-sc a segunda via ao procesoo, far-se-á no verso
da mesma a deducção gradual das parcellas que forem sendo
liquidadas, e só na ultima será feita a juntada a que se refere o paragrapho anterior.
§ 3.• Não concordando, porém, a primeira com a segunda
via, o Tribunal de Contas e suas dcleg·açõcs devolverão o pro·
cesso á rqmrtição que o tenha encaminhado, salientando os
pontos de divergencia, afim de serem convenientemente explicados.
Art. 231. No caso em que, por qualquer circumstancia,
tenha de ser annullado algum empenho de despesa, cuja segunda via já houver sido retnettida ao Tribunal de Contas ou
suas delegações, será a devolução desta obrigatoriamente requisitada em officio de onde constem as razões da annullaçã0.
Art. 235. O Tribunal de Contas e suas delegacões fiscalizarão rigorosamente a data do recebimento das segundas
vias ou cópias dos documentos de empenho, de modo a não
serem ultrapassados os prasos maximos do cinco dias para a'l
repartições das capitaes e 20 para as do interior, contados
da data em que, \)Cia repartição ccmpclentc, tenha sido feita
a drdueção na verba, até o dia do r-ecebimcnt\l de taes segundas vias ou cOpias.
§ 1.• Par:"! os fins do dispofllo neste artigo, todas as vias do
documento originaria do empenho conterão, expressa, a declaração de ter sido a importancia do mesmo deduzida do CI·ediLu respectivo, na sub-consignação iilllh;ada. Tal declaração
será datada c assignada pelo empre 0 ado que cffectuar a dcduc.,;ão e visada pelo respectivo chefe, assumindo ambos a re..;pon,.abilidade solidaria da veracidade dessa declaração.
§ 2.• A disposição precedente applica-se aos empenl1.1s
globaes ou por estimativa, cujo acto originaria servirá àe
base á primitiva escripturacão. Neste c.aso, porém, as requisições par.ciacs do pagamento, em vez de trazerem annexo tal
duc-..1mento, ;nencionarão o numero de ordem do registro global, c só na ultima requisição será feita a juntada do referido
acto originaria, no qual, entretanto, serão obrigatoriamentl)
annotadas as requisições parciacs de pagamento, até á cxtlnc(;ão do comprorr..isso assumido, qner por haver sido atting·ido o limite maximo da estimaliva. quer por ter sido a mesma demasiada. Nesta hypoi hese Iat·-sc-ú reverter ao credito
re~peclivo o saldo do empenho que se annullar, fazendo-se
immcdiatamente ao Tribunal de Contas ou sclls delegados as
Eecessarias communicaçõcs,
§ 3.• O Tribunal de Contas e su<>-s delegacões não IPrCJcessarão as requisições de pagamento de despesas empenhada~
cujas segundas vias ou cópias não constem de seu archivo,
salvo em cas::J de extravio, devidamente provado com o recibo
lançado no protocollo de entrr•_:-;a ou com o talão do registro
postal. Desta circumstnn~ia se tarCt menei"io Jll) processo, para
os effeitos legacs.
§ ~. Não processarão, egualmente, as reqlllsir.ões de paga·
menLo que rlcixarem de trazer annexa a primeira via do documento origilt<lrio do rmpcnho on qtw niio mencionarem o
seu mu_ncro de ordem, quando c-e t raf ar de rm11enho global fl'-1
por estJmaf.iY::t. No caRo ele extravio da primeir:J, via será ella
supprida por um certificado l:wrar!o 11el::t rrrarlição ::t que a
mesma pertencer.
0
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Al'L. ~3G. Todas as cncommendas ou rr.qui~iç.ões de I!1atorial de qualquer natureza para os c~epositos, . almoxarif~
do~. intenclcncias ou quaesquer rel?artt~ocs publicas. r!everao
ser feitas por cscripto, por: funcc1.9nar1o da. reparttr;ao que
neer8sitar do mesmo matcnal, mcmantc pcrhclo, em trcs ou
mais vias, contendo:
n) a verba, a consignação c a sub-consignação pm' onde
deve correr a despesa;
IJ), o nomn do fornecedor;
.
t~), a quanlidade, qualiciadc c 11rcço flo maforJal;
ri), a imp;Jrtancia to I al do prfliclo, rm algarismos c pc>r.
rxfenso;
r), o numero ri c ordem do arf.igo no ronfraclo, si houver:
f). a declaraçiio exigiria no § 1" do ar I ig·o prr•·r<.h~nle
f <'i( a em todas as vias do pedido.
§ 1. A primeira via elo pollitlo, que conslill.lirá o do!'l!mcnfo f'~.~·;rl('ial rlo 01\lJ)Pt!lto, ser:'t cnlre~;nn ao f•H'Jtcccrlor, e
a segunda r; l•-rc•·ira lrr:in o destino n;ernnnH'ndadn 110 art. 232.
de~ I e rcgulamenl o, ficando u canltul u 11:1 l'I'Jlarl. i<;ilo int<·t·cc;:;ada
ll<J f.Ol'Il0GitiiCJl[O.
§ '2.'' Os ::tlmoxarifc~, in!P!lril'llfc>; 011 quaesqlllT outros
fnnccionarios a quem incunllJa o recrhimcnto do material não
poderão rlar· cu! rada no mesmo si não :i vista da primeira via
do pedido formulado nos tL~rmos desf c artigo, 11a qual dariio recibo, rcsfil.uindo-a ao inlrrcssadn, para quo t>sle vos~a juntai-a á respectiva conta.
Art. :!:37. Dos serviços nrrstauos :'t União serão cnlrc~
gnes aos intrt·l~ssados conhecimentos, rlc que et'nstem minuCH•samentr~ o JHlllt•' dn rrc<lnr, o scrvi1:o prcs!adn, " Jl<)Tn<~ r]r,
ftli!Ccionariu quc Ycril'icou a effeetiYa prestadio t!'.l ~ervivJ u
o lJi'eço c~tipu h do.
_,\,rt. :23tl. Tanto "!i pedidos de material coml' os conhecilltL'!t!"s de st'l'v·i•.:o,; pn;; larlos, a que :se refen~m "" Jll'<·•:erl••ttli~S
:n'l ~. 23G I' :::l';, scriíu tlcsl acarios de livros-talões il istinct.o~.
dcvldamcnLrl aul.Ill'nLicados, em quo snão Jav~·adll'i tr,•·rn>~s do
r.h~>rtura e l\llr,,~rramrnto, rcsprctivamcHll', It<J rJrinw'oJ'O n no
ultin1o dia ntil elo auno financeiro.
l'a!"a~rav!JO Tlll ico. O empenho de despesas oreorecnLcs da
I'~ est:t\ão de servi~ns por iunccionarios, empregados e operarins será vNifieado pelas folh;:~.::; do vonlo c daclos <'sbtislicos,
de ccnformirlaclc rnm os regulamentos das reparti<:Õ"~ o "crviçns a que perleneerrm, e a re:::pecfiva irnportancia deterEtinada pelas folhas do pagamento.
Art. z:m. Ningncm perceberá vencimento nu gratiJicação
pelos cofres do Estado, sob qualquer titulo ou pretexto, sem
<JLte f'rj:l expressamente autorizado pClr lei.
Art. ~i O, Os chefe.s de repartições que ordenarem forIwdmenlo ou prestal)ão de serviras do custo excedente ás
quantias pn~viamentc fixadas pelo Congresso N::tciunal ficarão
~ujril os ;\ 3 IH'Jtalicladcs do art. 221, imposta~ p~lo 'l'ribunal
de C"n\.as por orcasião do exame das dividas rdacionarlas.
3 1.". Nn caso de necessidade impreterível, deverã•1 solicitar aulonzar:ão r'seripta <lu Ministro f'ompel.entt•. que a dar:í,
sl jttlg~r conveniente! nos met'mos papeis de que cunstar a in~u11rcHmcm rl~>s crcdJios e a razão da despesa.
§ 2." Nas penas do art. 221 inccrrerá o funcci•mtu·i•J que
0
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imputar a qualquer rubrica do orçamenl ~ d~spesa ne_ll!l- não
comprehendida segundo as tabellas exphcat1vas, rectifwadas
do at•c.:)rdo com as alterações nellas feitas pelo Congresso.
Art. 2H. A excepçãl> do § i • do artigo precedente hbera
os chefes das repartições das penalidades legaes. mas. n.ão os
di~.pensa de providenciar immediatamente .sobre a sohc1t~ção
ou abertura do credito supplementar, espeClal :m extraurdmario indispensavel á legalização da despesa.
§ 1." Autorizado cxcepcionalmcnlc o empenho da despeRa,
pela fr:,rma estabelecida nu~ i" do art. 240, será !)ste e;;criptmado provisoriamente, á conta do reforço pedido ao Congresso. o.u
ao Poder Executivo, fazendo-se no verso do documento onginario do empenho a declaração de haver sido a importancia
do mesmo abatida do reforç.o solicitado, embora não concedido.
§ 2." Aberto o credito legalizador da 0perar;ã'), será para
elle transferida definitivamente a escripf.nrar;ão do empenho,
fazendo-se ao Tribunal de Contas a necessaria communicação,
afim de ser annotada na segunda Yia ou cópia em seu poder,
sem o que não serão prore~saúas as re>';pectivas contas.
§ :3." Si o eredilu não for comedido até o ultimo dia do
exereicio financeiro, as importancias do::; empenhos feitos nas
condições precedentes serão annulladas c levada;; á responsabiiidade individual dos chefes das repartições quo os autoriZa!'am.
Ai t. 2112. Embora haja credito consignado no orçamento,
as cnenmmendas de material no estrangeiro, para qualquer
Ministerio, só poderão RCr feilas com pn\via acquicscencia do
Ministro da Fazenda.
Paragrapho unico. A inlcncw:ão do l\linislro da Fazenda
tem !JCr fim :
a) tratando-se de credilos em ouro, declarar si o Thesouro Nacional está ou não devidamente habilitado com fundos no
nsb·angoirn para attenctcr an pagamr~nto da encnmmenda dentro do praso estipulado;
b) tratando-se diJ enrommunda a t;m· paga em moeda esti angeira por conta de creditos rm papr.l, autorizar a acquisi~ão d.~ cambiaes ou expedic;ão de ordem tclcgraplliea, para
fiKaçã:J do cambio qne terá de servir de base ao empenho da
despesa, na fórma proscripta pelo art. 232, paragrapho unico,
letra IJ, s· parte.
Art. 243. Os chefes das contabilidades ministeriacs, das
dn<1 Correios, Telcgraphos e outros cstabeleciment'Js industriaes da Unii\o, enviarão ao Ministro da Fazenda e á Contadori~ Crntral da nepublica, até o dia 5 de cada mez e sob as
penas do art. 221, a relarJão das despesas empenhad~s no mez
anterior, do que tiverem conhecimento, em face de elementos
propri0::; ou das terceiras vias ou cópias dos documento'! de
empPnho que lhes devpm sPr remettidas pela'l repartições
!'>nbordiiJadas, na fórma pre::cripta pela ultima p:nte do artig(> 2:12.
Art. 24!!. Ao empenho da despesa, para acquisição de
m~terial ou execução de serviços, deverá preceder contrac!..o
m~>di::mtr concurrencia publica feila na conformiriad9 do dis~
posto no capitulo J do f.Hulo VII deste regulamento ·
n · para fnrnecimentoR, embora parcellados, custeádos por
crcd i t.os superiores a 5:000$000;
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b) para execução de quaesquer obras publicas de valor
f'UperirJr a 1O: 000$000.
.
•
t' Art. 245. Para os fornecimentos ordinari?S ás repar 1çoes
publicas. poderá o Governo estabelecer o regunen de concurrencia'l administrativas permanentes, segl~ndo as I egrns prescriptas na secção III, do capitulo I, do titulo VII.
A:-t. 246. Será dispen::;avel a concurrencia:
a) para os fornecimentos, transportes e trabalhos publieM que, por circumstancias imprevista.s ou _de inter:es~e nacional, a juizo do Presidente d!t .Repubhca, nao pem11tttrem a
publicidade ou as demoras ex1g1das pelos prasos de concurrencia::;;
b) para o fornecimento de material ou de gencro'l, ou
realização de trabalhos que só pu~er.em ser effect~a~os pelo
productor ou profissionaes espectahstas, ou adqutnclos no
lo:;ar d:l producção;
r) para a acquisição de animaes para os 'lcrviç'l'l militare'~:

rl.) para arrendamento ou compra de predios ou t1:1rrenos
destinados aos serviços publicas;
1') quando não acudirem proponentes á primeira eoncurre!1cia
Neste caso, si houverem sido estipulados preço~ maximos
ou outras razões de preferencia, não poderá ~er n<J e.·ntracto
aquf'lle excedido ou estas modificadas, salvo nova cnncurrcncia.
Art. 247. Terminado, em 31 de dezembro, o a-nno financeiro, nenhuma despesa mais poderá ser empenhada por conta
!las rlohções do respectivo orçamento.
§ 1. A differença que nesse dia existir entre o total dos
empPnhos, contrahidos na fórma do precedente art. 230, e as
rpsprelivas dotacões orcamentarias, será co~sirlerada economia e annullada nos correspondentes creditas.
~ ~-o Os empenhós contrahidos, porém, pela fúrma preEcrirta no mencionado artigo continuarão em vigor, como divida fluct.uantc da União, desde que tenham sid'l registrados
pelo Tribunal de Contas até 30 de abril. ultimo dia da liquiôaçãl do exercício financeiro, observando-se na sua apuração
as pre:::cripções dos subseqnentes arts. 248 a 25L
Art. 248. Até 15 de janeiro as repartições subordinadas
aos diversos Ministerios enviarão ás respeetiYas contabilida•les as demonstrações da'l drspesas empenhadas, durante o anno
financeiro findo, por conta de creditas em ser no Tribunal do
Contns. e cujo pagamento não tenha sido peJag me;;;ma'! requisitado até aquella data. A' vista dessas demonstrações e
de outros elementos de que disponha, cada directoria de contabilidade leYantará a conta geral dos saldos das despesas empenhadas do respectivo Ministerio e a enviará dentro de vinte
dias á Contadoria Central da Republica, para organização da
conta das de~pesag empenhadas exigidas no art. 4,5, n. VIri.
Paragrapho unico. As demonstrações organiza~as pelas
con~abilidades elos ll\f,inisterios ou repartições subordinadas dever·ao conter:
fi) o nome da repartição que tenha empenhado a despesa;
0
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b J o numero de ordem do empenho, relativamente a cada
ropa1 ti~,;ão, -disposto c0ntinuativamente do m·~nor rara ~
maicr;
t') o nome do credor;
d) a natureza do fornecimento ou serviço e a respectiva
impor lancia;
e) a cl2.ssificaçf'io da despesa resu\1 anle ele cacla empenho,
por v erbrrs, consignações c sub-consignaç.ões.
Art. 2 Hl. Tratando-o e ele creditas distribuídos ú.~ delegacias fiscacs ou a outras reparti<)ÕI~S ela CapiiGl Fed.eml 'Jll d0s
Esl:leliJs, as demonstrações a que se refere o :uligo anterior
scrãu ns mesmas envia das.
Art. 250. Heccbidas pela Conladoria Central da Hcpublica
as demonstrações de que trata o art. 2118, será w~lla-; dada
baixa elas importaneias dos empenhos de despesas cujo pagamrmtr tenha sido effcctuado no período adrlichmal, até 31 de
março, pelas l'agadorias e Thesouraria Geral dD TlwsourtJ Nacional.
Art. 251 . Idenlico procedimento terão a'3 delegacias fiseacs u uulm-; teparli(;Õl'S a que lnnham sido distribuídos crediLos, quanlo ús rlemunsl•·ações qu•) ll1c8 devem ser remett.idas, consoante o disposlo no art. :.' Hl, e aos pag·amcnlos subscquentes que fizeren1.
Art. 252. Feita a elimina~ão recommendada nos artigos precejcntes, organizarão a Contadoria Central da nepublica, as clclcgaeirrs fiscacs c demais rrparl içõcs a tant.o autorizadas, as relaçõ~:s definitiva';, em !luas vias, das de;pesas empenhadas, mas ainda não pagas, pertencentes ao PX<~í'··
cicio a encerrar-SI', e as suhnlf'l terão, a ll' 20 rlll ailri I, ao
exame elo Tribunal dn Cont:.ts, na Capital Federal, e de suas
delef'aç,ões, nos Estados.
§ 1." Tacs relações serão, pelo Tribunal de Contas e
suas Llelcgações, examinadas em face de sua escripLuração de
creditas e das segundas vias nu cópias anthenlicas elos documentos originarios dos emrwnhos, rxistcull~s em seu archivo, e brm af;sim da legHar;ão <'·lll ;ig-or.
§ 2." As cxclusües ou alteraclíes que aqncllrs in;'.titutos entendam act~rLadtt fazer, qurr por não existirem em seus
archivos as segundas vias ou crípia~ dos empenhos, quer por
os não comportarem os ererlitos or~amcnlarios ou aJdicionacs, ou ainda por terem sido violadas prescri])CÕes l!'gacs,
serão pelos rnes1110S feitas (t i inl.a carmim sobre as prin1C'iras
c segundas vias das relacuc'j enYiacJno.
§ 3." Ordenado o reg·istro das relar,:õc::, com resalYa das
emendas feitas ú tinia vermelha c deYiclamenle rnhricadas,
será este feito, pelo Tribunal rle Contas e sua~ dcle::;ações, á
conta :Ias rc.3proetivas dola(;'Õ'rs OT'(:amrui.aria.~ nu arlclicionrtrs,
como d()sp.r':,a cffrctiva, srndo a impor! :mr.ia corresponclr.ul c
escripl nrada r orno di viria flnctunn t r> do l~:,l.ndo, em conta.
aberta a cada exercício, a ser liquidada como os clepoc.it.n.s especificados, aos quars ,·~ equiparada, Pxcrpto rjlJanlo (L prrscripção, que serú qu inqur;nnrrria.
O rcgis!ro assim f ri to, sohi't' a !i:l"~' ela comprovação dos
respectivos aclos originarios rio.;; l'lll])PIJhn:', doe; qu:J.i's constam a verba, consignat~ão e st'h-cnnsi~':•:u:fio pt)f o1Lln d()VC\
corrrr a desrwsa, l)('lll l'onw a nafiii'I'?a ,, 'nmc•rlanria do fornecimenln ou ''f'I':i•:o JIT'P''f:trl'. Y:ll:'l':í. t'illtl,; Illllfl ili'ltihn'-
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cão definitiva de cr.editos ao Thesouro ou suas delegacias,
não dependendo, portanto, de novo registro os pagamentos
das jividas correspondentes. T'aes pagamentos ficam, entretanto', sob a fiscalização do Tribunal de Contas e suas delegações, que.r e!m face dos balanç.os mensaes e definitivos que
N1e devem ser enviados, quer por occasião da tomada da
contas dos responsaveis.
§ 4." Concluído o registro, o Tribunal rle Contas e suas
delegaçlõ•es archivarão a primeira via d,as. relações, juntamonto com LoJas as segundas vias ou cupws elos documentos ele empenho em seu poder, afim do servirem de base aos
exames que terão de ser posteriormente feitos, na fórma do
disposto na ultima pari.~ do paragrapho precr~dr•nLe. e devolverão a segunda via, devidamente annolarJa e authr•nl.icada,
ao Thesouro e suas delegacias.
Art. 253. Identica escripturação será feita pela .Contarloria Central ela Hepuhlica, dologacias fiqcaes e demais repal'tiçües dcvirlamrnlc autorizadns com disl.ribni(~fin rln creditas, Pm lace das segundns vias das rolar.C~es devolvidas. na
fórma do § 4" do artigo precedente, observadas escrupulosamente aR alterações nellas feitas pelo Tribunal ele Contas ou
suas drle(l"ac.õcs.
Art.. 251.. Da mesma fórma sr escript.urarão os empenhos das despesas que, liquidadas. ordenadas c registradas
opportunamcnte pelo Tribunal de Contas ou suas delcgaçõe,;,
não tenllam sido pagas até 31 de março do praso arldicional.
ArL. 255. A liquidação c pagamento rla divida fluctuanf A constitnida pelos - restos a pagar - do despesas empenhadQs em .exercícios anteriores, obedAcerá ás prcscripções
da sub-secção V da secção III do capi Lu lo VI Jo presente
titulo.

Secção lll -

Da liquidação

Art. 2~6. Consiste a liquidação da despesa na verificação do direito adquirido pelos eredores do Estado, sobre a.
base dos titulo:> e jocumcntos comprobat.orios dos respectivos creditos, expedidos na conformidade do presente regulamento c dos regulamen Los espcciaes para os diversos: serviço;; puhlicos.
PaJ'agrapho nnico. Essa verificação tem por fim apurar:
a) a origem ou ob.iecto daquillo que se deve pagar;
b) :: importancia exacta a pngar;
c) a ntwm se deve cmbolsarl a imporLancia para extinguir a obrigação.
Art. 257. A Hquidar,ão das despesas oriundas de empenhos legislativos ou jucliciarios far-se-á á vista dos respcct.ivoR actos ou t.itulo3 e conforme as normas para rada caso
rsLallelecidas. 6Cgnndo a natureza da obrigação a liquidar.
Art. '25S. A liquiclação das clcspr.sas hasea.rlas em rmpenhos aclministrativo's on contrnetnaes, por fornecimento'!
feitos nu f'crvir:os preslados á União, obedecerá ao seguinte
jli'OCes;;n:
a) 0:1 credores apre.sentar~o. denlro de trinh :lias da
data rlo fnrneeimcnto ou da realização rl.o servico. a.s reo;pectivas contas em tres ou mais vias, acompanhadas do pe-
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dido original a que se refere o art. 23'ô ou dos conhecimentos exigidos no art. 237 deste regulamento.
De todos esses documentos se dará recibo a cada interessado;
b) os chefes das repartições, ou das divisões competentes na fórma dos respectivos regulamentos, logo que receberem as contas. ordenarão que se proceda á ver·ificação da
entrada do material e da respectiva escripturação, ou da
prestação do serviyo e, isso apurado, que se faça a classificação da despesa no verso ·das contas e a devida annotação
destas na escripturação das despesas empen:hadas, o que tudo
se fará dentro de oito dias, sob pena: de multa imposta nl!.
íórma do art. 221.
§ 1." A entrada; do m:ür,rial serft verificada, nos deposito>;, intendencias, almo:x·arifados e demais .jlependencias
confiadas a responsaveis afiançadoR, em face do documento
de entrada e da escripta analytica a car~o do mesmo responsavel, tendo-se sempre em vist.:-~. a especificação rlos respecti'\'OS contracl.os de fornecimento, rrgistrados pelo Tribunal de
Contas.
§ 2." Nas repartiç1Õ'es onde. não ha.ia almoxarifes ou
responsaveis afiançaioR, será confirmada a entrada do material pela escripturação a cargo do respectivo chefe ou da
pessoa por esse designada para superintender ou velar pela
a'P'plicação dos fornecimentos feitos á repartição, quer se
trate de bens moveis para uso continuado, quer de materiaes
de consumo.
§ 3. A prestacão de ~ervir,os será liquirlada á vista do
ron;hecimento expedido na fórma do art. 2::!7 ou, na falta
:jeste, e justificada a falta ou extravio. de um certificado
firmado pelo funccionario que~ vr.rificou o servico.
§ 4. De todas as verificações e conferencias se farão
annot,ações na primeira via da conta. C\'a~ demais vias ~.(
declarará apenas que taes confere.ncias constam daquella
;primeira via, evitando-se, a.ssim, que uma. destas venha a
substituir a primeira, occasionando uma duplicata de pagamento.
Art. 259. [,liquidada a desTJesa -pela fórma estabelecida
na artigo preceient.c, os chefe~ cJaq rcpartic;iírs alli indic::~
das, requisitarão, dentro de dous dias. o pal'ament.o da
mesma, ou enviarão as contas, acompanhadas dos prdidos
orig-inaes ou dos conhecimrntm; ane :-~s 11omprovam, ás repartições competentes para que, dont.ro do oito dias, requisitem o pagamento.
Art. 260. As reauisições de pagamrnto Rnrão rrmett.iôas directamente ao Tribunal àr Cont::~s. ou ns suas delega!)ães, segundo o estabelecido no art. 277.
Art.. 26L Das tres 011 mais vias dn~ contas exigidas pelo
art. 259', lettra a. a primeira ncompanhar:i a orrJem de. pa.gament.o: a segunda será. Pnvinda ns directnrias rle conlalJilidnde dos respectivos Ministerios, pnr:-~. fJ11C rowripturcm e fiscalizem a despesa rlirrctamente orrlrnarla prlas repartições
subordinadas: a terceira scr:í. arrhivarla na repartic1ío interes,ada no fornrcimrmto, r ll'i rlom:-~i". quando ncr:c~sarh~.
terão o destino rccommPnrJnrlo JWlos rr.opectivos rrg-nlan:en!.os.
_Paragrapho nn i co. :,\! rrme~~a rh" ~e~nnd:-~r, vias fts rlirectonas rle ront!lnilicl:-~dr, prln.~ rf'pnrt ir:l'i~'' qur, em virtndP de
0

0

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

233

autorização dos Ministros, puderem requisitar directamente
pagamentos do Thesouro ou das delegacias, se fará na mesma
data da expedição das ordens de pagamento e, no caso de despesa cuja ordenação for reservada nos Ministros, tal remessa
será con.inntamente com a da primeira via.
Art. 2G2. A's primeiras vias das contas, que terão de
acompanhar as ordens de pagamento, serão annexaclos os pedido." nriginaes n•J os conhecimentos expedidos na fórma dos
arts. 23ô e 237, afim de serem confrontados com as segundas
vias ou cópias préviamcnte remet.tidas ao Tribunal de Contas,
na fórma do disposto no art. 232.
Secção IV -- Do pagaml?nfo

Art. 2G3. O pagamento da despesa fixada no orçamento
ou em creditas addicionaes, e devidamente liquidada e justificada, se effectua mediante ordens de pagamento. expedidas
n favor dos credores pelos titulares dos diversos 1\linisterios,
pelos ordcnadores secundarios devidamente autorizados, ou
pelas repartições ou funccionarios a que forem distribuídos
rreditos ou feitos adeantamentos de fundos, salvo casos excepcionaes autorizados em lei.
Art. 2611. A delegação de compebncia pam a expediçã.o
de ordens de pagamento, quando não estiver expressamente
consignnrla em leis organicas ou nos reg)Ilamentos dos diversos serviços publicas, constará de acto ministerial submettido
ao conhecimento do Tribunal de Contas ou suas delegações,
e onde so mencionará o cargo ou o nome do ftmr·cionario delegado, bem como o limite maximo dentro do qual poderá
exercer o mandato.
Art.. 265. A distribuição rk creditas ás repartições onde
lJaja thesonraria ou pagadoria, importa em mandato para ordenação do pagamento de despe.sas ale\ o limite dos creditos
distrihnirlos. observadas a respeito as prescripções lrgaes.
Art. 2GG. Importam, egualmente, em rlelegaçfw de competencia para ·expedição de ordens de pagamento as requisicões de adeantamentos a serem entregues a funccionarios publicas, para satisfação das despesas a seu cargo ou das repartições a que pertencerem.
Art. 2G7. Taes adeantamen!.os sómente poderão ser pelos
·Ministerios r!'lquisitados do TlH-..~om·o Narionnl ou r\.r suas delPgacias nos seguintes casos:
a) quando se tratar de serviço>; r,xt.raordinarios e urgentrs, que não permittam delongas na satisfação das despesas;
b) quando se tratar de despesa a ser paga em logar distante de qualquer estação pagadora on no exterior;
c) ,quando se tratar de despesas miudas .c tle prompto
pagamento, nas di versus repartições publicas;
d) qu3:ndo se tratar de despesas com expediçõe,s milit.a·rrs ou naviOs de guerra;
e) quando o adeantamento for autorizado rm lei.
Art. 268. Para serem cumpridae, as orclPnR rlP pagamento
devrrão ~mtisfazer aos seguintes requisitos:
a)' serem expedidas por autoridade competente e dirigidas á egtacão que houver de cumpril-as, com indicação por
extenso do nome do credor e da importancia do pagamento ..
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Nas ordens collectivas dever-se-á indicar o numero de
cred.ores a ~erem pagos, nomeados em relação, e, bem assim,
a importancia total dos pagamentos;
b) haver sido a despesa imputada ao titulo orçamentario
devido ou compntada em credito addicional, préviamente registrado, e deduzida dos saldos correspondentes, no acto do
empenho;
c) haver sido a despesa liquidada á vista de documentos
que a comprovem, respeitado o processo estabelecido por lei;
d) guardarem conformidade com as clausulas dos çontrartos ele que dependerem;
e) serem registradas pelo Tribunal de Contas ou suas dciegações.
Art. 269. Não dependem de registro prévio do Tribunal
de Contas as despesas relalivas a vencimentos e ajudas de
custo de funccionarios transferidos rle umas para outras repartições e r! e .pensionistas que sol icitem o nagamento em PStação pagadora diversa daquella em que rcr-cbiam, dewndo,
nesto caso, apresentar a necessaria guia.
Essas despesas serão, porém, registradas a posteriori.
§ 1." Os pagamentos de despesas de material e pessoal
pertencentes a uma circumsoripção poderão f'Cr feitos em outras, mediante movimento de fundos, observadas as normas da
secção V do capitulo 11 do titulo V.
§ 2.• Esses pagamentos independem de nova distribuição
de credito, mas ficam sob a fiscalização das delegações do
'l'ribunal de Contas, que os poderão impngnar, quando não
sejam conformes com as respectivas autorizações.
Art. 270. As ordens de pagamento a menores, interdictos ou ausentes serão expedidas em favor dos seus repre~en
mntes legues, provada a representação por mPio de documento:~.

As ordens de pagamento a l1orde!ros do credor dever[o
acomr;anhadas rle documentos que os habilitem a recr:l1cr
iegalmrnte a impnrtancia devida.
§ L" .A qualidade de represrntrnte, tutor nu cnmdn1' .se
prov~. com !raslado úu certidão rlo ar>to rle nomeação.
§ 2.• Prova-se a qualidade de herdeiro tc.':tamcntarir>:
a) com a cópia authentica ou com o extr::~eto autllcnlico
do fil)tO de ultima vontade;
b' Ctlm certidão .indiciaria provando que o U.·slamtmto foi
julgado valiàc sem opposiçilo, e que em consequcn·~i.l foi rPrc.nhccido c· herdeiro, hrm como se existiam bo·'rJ.)it'f•S lrg!timos ou nccessarios além daquellcs contempladns no testamento;
c) com a certidão de obito do credor.
§ 3, Prova-se a qualidade de herdeiro ab intestato:
a) cem a certidão de obito. como acima;
b) com o formal de partilhas ou uma certidão do .inizo
lnvcntariante, provando a não existcncin ele dispo~içflo rle ultima vontade o contendo as declarações cssenciaes do inventario.
§ ft.• Quanto :1 successão verificada no estrangeiro a
qualidade de herdeiro será provada srg1mrlo a fórma da ~e
spectiva legislação, e os documentos justificativos, expedidos
~er
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de modo authentico, deverão ter o visto dos representantes
diplomaticos e consulares do Brasil, sendo as firmas dos mesmos reconhecidas pelo Ministerio do Exterior.
Art. 271. No caso de successão testamentaria ou ab intestala, o quando for apresentado um acto legal que altribua
cspecificadamento as respectivas quotas a cada um dos quo
têm direito á successão, podem ser expedidas ordens d~ pagamento parciaes a favor de cada um desses, embora seJa uma
só a somma devida :J<"· credor fallecido.
Art. 272. QuantlO uma ordem de pagamento for expedida
em favor de um chefe de repartição ou do serviço publico,
não por credito especial, mas para despesas em serviço do Estado, deverá em primeiro logar figurar na ordem o cargo do
funccional'io, podendo a importancia ser recebida pelo chefe
cffectivo ou por seu substituto legal.
Art. 273. Para expedição das ordens do pagamento, os
chefes das repartições subordinadas aos diversos Ministerios,
feita a liquidação da despesa, encaminharão as contas ou processos ú contabilidade do 1\Iinistcrio rrspcctivo, annexandolhcs os necessarios documentos.
Idcntico procedimento terão quando se tratar de distribuição de creditos ou requisição de adeantamentos.
Art. 27 4. Verificada a causa legal da despesa e reconhecido que não houve violação de lei alguma, que a somma foi
regularmente imputada ás rubricas e consignações proprias
e que se acha perfeitamente regular a liquidação c justificação da despesa a pagar, o diredor ou chefe da contabilidade
de cada Minisl.erio visarú a requisição feita pela repartição
subordinada e a submettorá á apreciação do 1\Iinistro. juntamente com a ordem de pagamento, que terá do ser pelo mesmo assignada.
Art. 275. Quando o director ou chefe da contabilidade
do Ministerio não concorde, por qualquer mot.ivo de irregularidade, em dar andamento a alguma requisição. deve immediatamente snhmettel-a á apreciação do .Ministro. o qual, si
julgar, não obstante o seu parecer, que a mesm:1. deve ser satisfeita, autorizará por escripto a expedição da respectiva ordem de pagamento.
Art. 276. Os chefes das conf abilidnde~ do~ i\finisterios,
para justificarem seu~ actos junto ao Tribunal de Contas, poderão unir ás ordens de pagamento a autorização dos ministros; e o mesmo Tribunal, nos relatorios dirigidos ao Congresso, relativos á~ despesas registradas sob protesto. indicarão aquellas para as quncs tenha havido ordens esperinc::; do;;;
l\liniAf t'OH.
Art.. 277. As orrlens de pagamrnto f'Xpedirla;;; pela fôrma
acima im]iicada. bem como as dos nrdenaclorPs secunrlarios
rlevidamf'nto nntorizacloR, Rrrã.o rmcaminhnclas direclamentc ao
Tribunal ele ContR~, nn á~ suas delev,nções que. dentro de cinco
dias, sobre f'llas decidirão f\ no caso rlc rcgistrnl~as, as rcmetterão no Thf'souro ou ás snas rlelP!<arias, afim rlf' srrf'm cumpridas: no f'aso -ronfrnrio. drvnlvPI-a.·~-:w iW·> m'drn:-HlorP.~,
eom os motivos da recusa ele registro.
Para.!:!'rapho uni co. A remessa, ao Tlwsonro. das ordeno;;
(Je pagnmrntu rrg·istradas far-sr-ú por in l1!rmedio da Contadoria Crntrnl rl:l Rrpnblirn. qnr. drnni,, rl:• ::>nnnf:Jl-n:' rm sua
1.''-'rripf urn.~:ln, ns cnramin h ará no rr·;prrf i'.·o d 1,si iJ,;,,
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Art. 278. ·Embora registradas pelo Tribunal de 1Contas,
subsiste inteira a responsabilidade dos Ministros e che·fes ~e
repartição e directores de contabilidade, quanto á regularidade e conveniencia das despesas que empenharem e do respe-ctivo processo de liquidação.
§ 1. Por occasião da tomada de contas dos pagadores. o
Tribunal de Contas responsabilizará os ordenaclores secundarias que houverem requi s;lrrdo pagamrntos illegaes não
sujeitos a registro previo.
§ 2. E' licito aos Ministro~ susfah)m o pagamento de
despesa registrada pelo Tribunal de Contas, sem que assista
qualquer direito de reclamação fundada no rer.::isf.ro.
Art. 279. Sob responsabi:idade estricta dos pagadores,
nenhuma ordem de pagamento se11á cumprida sem haver sido
previamente registmda pelo Tribunal de Contas ou por suas
delegações.
Caso os pagadores effectnem qualquer pagamento sem o
preenchimento dessa exigencia, serão as importancias p::qras
levadas á conta de alcance dos mesmo.;; pagadores.
§ 1. O registro do Tribunal de Contas libera os pagadores de qualquer responsabilidade quanta ao aspecto legal
da despesa; ficam, porém, responsaveis pela valirlarle dos
pagamentos que effcctuarem, direct.amcnte ou por meio de
fieis e prepostos.
§ 2.• Verificada a nullid:1de do pagamento por falta de
idoneidade legal da pessoa que houver recebido, ou inobservancia de formalidades regulamentares, os pagadores deverão entrar, dentro de oito dias, com a irnportancia indevidamente paga, sob pena de >mspensão e mais medidas acauteladoras dos dirr.itos da lFazenrla Nacional.
Art. 280. O Tribunal de Contas c as suas delcgacões
communicarão mensalmente ás estações paga.doras as importancias, discriminadas por verbas, das ordens de pagamento
registrada!'! c, bem assim, dos crerlif.os rlistribuidos que possam ser applicados independentes d•) registro prévio rtos
mandados de pagamento.
§ L" Em demonstrações annexas aos balancetes serão
taes importancias indicadas em confronto com os pagamentos effectuados.
§ 2. A falta das communicações a que se refere este
artigJO não impedirá r. remessa elos balancetes dentro dos
prasos est.abcl ecidos. Nesta hypot.hese. as demonstrações de
que trata o paragrapho anbrior serão posteriormento remettidas, para Rerem pr!a reparf Pção superior annexadas '109
mesmos balancetes.
Art. 281. O Thesouro o as suas delegacias, no caso de aelegação especial do competeneia para ordenação de pa.,.amen1.o de rlespcsas. communiearão mr.nsalmenfe tí•s directorias de contabilidade. rios íl\linisterios um rol das requisições
de pagamento expedida::; pelos orrlcnadoreq secundarias que
forem. ~andada::; cumprir. No caso de delegação regulamentar.
ó suff1c1ente que taes pagamrnto:-; eonsfrm, ~liscritninados por
verbas, dos balanços mensacs.
Ar!,. 282. Os nagamentos das despesas do materia1 serão
centrahzarlos no Thesou:o e suas ?elegacias, com excepção
daquelle:" fJUC f?rel!l fe1tos pelas Secretarias do Congresso,
.J\fordam1a do Palac10 do Goyr•rno e dos que desorganizarem
0
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os respectivos serviços e perturbarem a sua marcha, os quacs
continuarão a ser effectuados pelas proprias repart1çõcs,
depois de habilitadas, mediante registro prévio de distribuicão de creditas, ouvido o Thesouro sobre a conveniencia dJ
serem feitas as referidas despesas pelas contadorias respectivas. Taes pagamentos ficarão, po1·ém, sob a immouiala fiscalização das (}eleg;ar;Ges do Tribunal de Contas.
Qualquer pagamento que não esteja na.; condições aeima
não será attcndido na tolflada de eontas d:>s rcspcetivus responsaveis.
Art. 283. No caso de so tornar difficil aos ctedores do
Estado o recebimento directo no Thesonro ou suas delegacias, serão expedidos cheques, na irnportancia das contas pro·
cessadas, para serem pagos em qualquer estação pagadora ou
agencia bancaria, independente de distribmção de creditas,
:feitos os necessarios supprimentos.
§ 1.• Autorizada a expedição dos cheques, será o processo encaminhado :1 thcsonraria, quo o nmittirá, considerando-o, em partida de receita do caixa geral, a credito da
estação pagadora ou agencia bancaria que teaha de resgatal-o, c no mesmo acto consignará tarnbem no dito caixa a
respectiva despesa, a debito da!'l competentes rubricas orçamentarias, segundo a classifi·~ação do Trihnnal de Contas ou
suas delegações.
No processo, que ficará constituindo ,J documento da
despesa, ser5.o annotados o numero c data do cheque, bem
como o nome da repartição ou banco qne tenha de rcsgatal-o.
;Si o cheque for entregue em mão ao proprio credor ou
s~u representante legal., será de tal entrega cobrado recibo
no processo: si, porém, tiver do ser o mesmo rcmettido sob
registro, collar-se-á ao processo o certificado de tal registro.
§ 2.• No acto do reeebimento da importancia de cada
cheque darão os credores qmtação em duplicata, sendo uma
das vias encaminhada á repartição que haja expedido o cheque, afim de ser anncxada ao processo, corno prova legal de
extincç11o da divida.
Para esse fim a estação ou o estabt:itlcimenf o que tiver
de pagar o cheque será préviamentc avisadn da necessidade
do recibo em duplicata.
§ 3.• A verificação da idoneidade legal do credor ou
seu representante nu successor fica sob a exclu::1iva responsabilidade ria estação pagadora ou agencia bancaria que
effectuar o pagamento.
§ ·'i." As importancias dos cheques resgatados pelas estações pa:;rarloras ou estabelenimentos bam~arios serão pelos
mesmos debitados á J·epartiç'io qne os tenha expedido, em
conta de movimento de fundos, pelas primeiras, o em conta
corrente pelos ultimo:1.
Art. 2fl4. Em todos os pagamentos de materl::tl as conta~
o mais dr,cumento.c; cornprob<ttorios do ernpenl10, liquidação,
ordenação e registro, bem como da qu it3.ção, con~f.it.nirão
os docnmPnfo~ rle e~rripturneão do livro-rai::'\:a P, portanto,
dae~ tornarlas de contas.
§ 1. SGmpre que, por irnpreseindivel necessidade, se
tiver de .innt.ar a algum processo em PS!.ndo qnalqner documento de despesa, será em seu logrrr deixaria nma derla0
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ração, assignada pelo empregado que o requisitar o visada
pelo competente chefe, da qual constem:
a) o numero, data e mais indicações referentes an pro·
tocollo de entrada do papel :,o qual tenha de ser annexado
o documento;
b) a numero e data do documento requisitado;
c) a importancia da despesa paga por esse documento
e sua classificação, detalllada por l\linisterio, Ycrba, consignação e sub-consigm:ção.
§ 2.• Nenhuma requisiçãn poderá ser attendida sem que
contenha as declarações acima exigidas.
Art. 285.. O pagamento du pessoal, mclusivc salarios,
diarias, gratificações, auxilias para aluguel de casa c pensões, será effüctuado em todas as repartições em que existam thesournrias ou pagadorias, mcdiantl' distribuição do
credito ao Thesouro c ás delegacias.
§ L" O Thesouro e as Jelcgacias farão mensalmente a
essas repartições os necessarios supprimentos após a apresentação das contas da applicação dos supprimentos feitos do
penultimo mez.
§ 2.• Mediante ordem expressa do Thesouro ou das delega'Cias podem tambem as despesas de que trata esle artigo
ser pagas pelas collectorias federaes ou mesas de rendas, por
conta dos fundos provenientes da renda arrecadada, de qn9
prestarão contas, na fór·ma prcscripb neste regulamento.
Art. 286. Os credores que não tiver.Jm sido pagos até
o dia 3>1 de marco, do praso addicional a,1 anno financeiro,
só o serão pelo processo adeantc determinado para as divirJas
de exercícios findos e restos a pagar das despesas legalmente empenhadas em exercícios anteriores.
CAPITULO H
NOI1:11L\S ERPEGL\ES PAP..\ I)S MJEAN'l'AMEN'l'OS

Art. 2&7. 0::; adeanlnrnc!tlo.~ de quantias a repartições
ou fuuccionarios vublicos, para u~corrcr~m au pagamento
de despesa~. srímentc poderão St'l' feito,; nos casos preYislus
no art. 267 oeste regulamento.
Art. 288. Para ~.ermu aLlundillas, as cr,dens de adeautamento deverão conter:
a) o exercício a quu su ref,~n~ a despesa;
b) a Yerlm, .conoit,'1Htt:ã(l o su!J-con:oigrw,;ão 110r oude clüvc
correr a despesa;
c) o cargo, rep:utiç.ão c nnnt'~ clu l'unecionario a qno
deve ser feito o adeantamcnto;
d) a somma a adeantar, em algaL·i;:nl<Js ü pur extenso.
§ 1." Quando o adcantamen( n se destinar an pagamento
de pessoal classi<fieado em divPr~as snb-eo!hignaçõ"es de
uma mesma verl1a e nfio furem •li~ aut<)mào cunlwcida.s a~
importancias relatiYas a eatla qual, ~crú d0sta eircum~U1ueia
feita especial menção na or~km 1.lü adcanlameuto.
§ 2.
Pnl~ 11 ma or~!Pm i][) ad1'a 11 l1>.nwnlo pa m despesas
de peó'."nnl cera atlcud,tla sem IJIIC, pelo !W:no~, incliquo o
0
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numero o denominação da verba orcamcntaria ou do credito addieional em que se deve classificar a despesa.
Art. 289. Não são admissiveis, no periodo addicional,
adeantamentos por conta de fundos elo exercicio 0111 li<Juiàação.
Art. 290. As ordens de adeantamcnto serão escripturaclas corno despesa effcctiva, á conta das respceclivas eonsigna;ções c sub-consignações .orçamental'ias, quando préviamcnte conhecidas as importancias às mesmas pertinentes. Em I ivros li c contas correntes especiaes scrftn
cgualmcntc, pela propria rcpartiç.ão que effcctuar o adeantanwnlo, debitados os rc~ponsavcis, faz.I'!Hlo-sc em ambos
os lançamentos rcferencia rcciprot~a dos nttnHTOS do ordr-m
das respectivas partilias.
Art. 2!H. Na hypnthcse prevista no § 1o do 3rt. 288,
do não ser prcviamcGtc cnnhecifla a classificação analytica da despe~a de pessoal por consi~nnr;i}('S e suh-cnnsi;:;rlaçt"ies, será o adcantamento escripturado a debito dru verha
indicada, e em sub-consignac:lo ;!loba! provi~nria altJ á cffectiva prestação de contas, quando será re~LiJicauo o lançamento, encerrando-se a sub-conta provisoria c disfrihuindo-se a rcspccLiva import.ancia 11elas sub-consigna~:õcs dcfinitins.
Art. 2!)2. No caso de restituição de saldo!O de adeantamentos, proceder-se-á de accôrdo eom o disuosto no artigo
550 § 1o.
Art. 293. Os recolhimentos de saldos de adeantamcntos
far-se-fio aos cofres da propria repartição que tenha adeantarlo fundos c mediante a gub exigida no art. 1tí!l, enm tolla3
as indicações ali recomrnendndas.
Paragranho uni co. Quando, por motivos espcciaes,
tornar-se difficil ou prejudicar aos serviços pnblicos o recolhimento do saldo elo adeantamento na propria repartição
qne o et'fectuon, deverá o responsavel, para poder rPeolhel-o
em cstacão diffcrente, obter prévia autorização da Directoria de Contabilidade do Thesouro Nacional, á qual compete
a superintcnclencia de movimentos de fundos. Cnncer:lida a
permissão, dará aquel!a directoria aviso ás repartições competentes J1;\!'a nroccrlercm ú csrript.uraçfío fliW for ddcrminada, observadas as disposições da secção v do capitulo IJ1
do titulo V.
Art. ?9í. Serão, egualmenle, recolhidos, meníantc guia,
os descontos que soffrerem os pagamentos, em virtude de
lei, eontractns, contribuiçilo especial, mu!tas, ou de ordem
de autoridade superior, devendo taes deo;cont.os ser claramente discriminados na guia de recolhimento. com indicação do acto que os motivou.
Art. 295. Não será julgada a comprovação das dc~
rr.::1s frd tas pr•r •conta ·ele quacsquer arlcantmnrml ns anf es
de rccolhidns as irnportancias porventura descontadas bem
como o saldo que não tiver sido appliearlo alé á data da
prestação de contas.
Parar;rapho unicn. Para os crfritos rlo msooslo 111~stn
artigo. toda cumprnv:1çiío de dcspe:;a devPr:í fra~nr nnnPxo
o conhecimento original que prove o.3 rc~ul!Jimcnl.u'; offcttuados.
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Art. 296. Os adeantamontos feitos para determinado
servico não poderão ter applica<;ão differente daquella constante da respectiva requisição.
Art. 297. A applicacão dos adeantamentos feitos ao
Exercito ou á Armada em campanha obedecerá ao regimen
especial e de excepcão que for estabele1\ido pelos respectivos
regulamentos expedidos pelos Illinisterios da Guerra e da
Marinha.
Art. 298. Da applicação dada aos adeantamentos prestarão
os funccionarios contas á repartição competente, dentro de noventa dias do recebimento, sob pena de multa de 1 o/o ao mez,
calculada sobre o total do adeantamento até á data da entrega
(la conta e restituição dos saldos, salvo caso de força maior, devidamente comprovado, a juizo do Tl'ibunal de Contas.
§ 1. • A multa de que trata este artigo será applicada por
despacho do presidente do Tribunal de Contas ou por suas delegaryões, no a-cio do recebimento da communicação de que trata
o artigo subsequente, e immediatamente communicada á repartição onde servir o funccionario responsavel para proceder
ao desconto em sua folha de pagamento, pela quinta parte dos
vencimentos. A importam ia a descontar-se, desde logo, ser<á
a correspondente á multa ele 1 '1o ao mez nos primeiros 90
dias, sobre o total adean!.arlo, niil> podendo a repartição suspender o desconto sem que lhe '"'.ia i~so cleterminarlo pela
autoridade competente.
§ 2. • Si. além disso, os rcsponsaveis não apresentarem as
contas até 30 dias ap6s o trimestre addicional, o adeantamento
será eonsiderado alcance, annullando-se a escripturação da despesa e promovendo-se contra elles o executivo fiscal.
Art. 299. Para rigoroso cumprimento do disposto no § 1•
do arhgo .procedente, a Directol'ia de Contabilidade do The_.llouro Nacional, quanto aos adr::mtamentos feitos pela thesouraria geral, c as deleg-a!'.ia.~ fiscaes nos Estados, quarüo
aos que correrem pelas respectiYas thesourarias, manterão
rigorosamente em dia um livro de registro chronologico do
vencimento dos prasos pa1·a TJl'eslar;fi.!l df1 r·ontas veios responsaveis.
§ i. • Tal registro será organizado com folhas especialmente destinadas a cada um dos dias do armo financeiro e mais
os do trimestre addicional.
§ 2. • Nesse registro, e á vista do respectivo documento de
despesa, lançar-se-á, na folha relativa ao 90• dia, contado da
data da entrega do adcantamento, e nas columnas a isso destinadas:
a) o nome e categoria do funocionario responsavel pelo
adeantamento;
b) a repartição onde serve o funccionario, no a c to do
adeantamento;
c) o numero e data do documento de despesa;
d) a importancia do adeantamento;
e) as observações que se tornarem posteriormente! necessarias, quanto ás multas, intimaçõe~. datas e numeras de processos e quaesqucr outros actos l'clativos á nrestacão de contas.
§ 3." O funccionario incumbido da escripturação deste
registro fica obrigado a consultai-o na primeira hora do exvediente de cada dia, afim de verificar quae•s os responsaveis
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que deixaram de prestar contas dentro do praso de 90 dias, e
-organizar uma relacão destes, que será, no mesmo dia, e com
officio da propria reparticão, encaminhada ao Tribunal de
Contas ou suas delegacões, para os fins determinados no § 1o
do precedente art. 298.
Art. 300. A prestação de contas será entregue á propria
reparticão que tenha feito o adeantamento, a qual, depois de
annotar no registro a que se refere o art. 299 a data do recebimento dessas contas, as encaminhará ao Tribunal de Contas
ou suas delegacões, para julgarem de sua le-galidade, c só depois de approvada a applicação dada aos adcantamcntos é que
a respectiva reparticão de contabilidade poderá dar baixa,
nos livros do conta'! correntes, da responsabilidade individual
de cada funccwnario.
Art. 301. Os porteiros das Secretarias de Estado e outros
responsavais por quantias adeanLadas, destinadas a despesa'!
miudas e de prompto pagamento, pre·stam contas directamente
ao Tribunal de Contas ou suas delegações ou por intermedio
das contabilidades dos Ministerios a que estiverem subordinadas as rC'partições a que pertencerem.
Art. 302. Não será julgada legal a comprovacão de pagamentos feitos em data anterior á entrega dos adeantamentos ..
Art. 303. A prestação de contas do primeiro adeantamento
não é indispensavel para a realizacão do sognnclo, não podendo,
entretanto, realizar-se o tcreeiro adC'anfamento sem que a prestação de contas do primeiro se ache liquidada, seguindo-se a
mesma disposição em relação ao-s subsequentes.
Art. 304. No empenho, liquidação c pagamento de despesas por conta de acteanlamcntos de fundos, serão, pelos funecionarios a quem forem os mesmos confiados, observadas as
normas geraes prescriptas neste regulamento, nas disposições
que lhes forem applicaveis.
CAPITULO Til
DAS DESPESAS FIXAS PAGAVEIS EM FOLHA

Secção I -- Do pessoal activo

Art. 305- O pagamento das despesas de pessoal obedece ás
normas gerrH's da cspecializ::u·ão orramenf.aria c por exercicios
isto é. sô póde ser contomp!àdo no, exerci.aio o no titulo orça~
menta rio que lhe é proprio.
Art. 306. Os vencimentos do pessoal só podem ser fixados
em fabellas approvadas em leis ordinarias. Ai nela quando as
fabellas não eonsignem a distribuição dos voncimrmtos em ordenado e graf.ifkação. prevalecerá Sf'InJWC a divh;fio rio total
rla remnnerar:ã') do emprego em ci[1US terr:os para o ordenado e
Luu ! C"J'~o na r a a ~rat.i ficar:.ão.
1\rt. 307 .. ?ó dá direito M ahono ela gratificarfio a plrmlf.url~ do exrJ·cww elo cargo, a qual será regulada pelos actos or[;::micns dns diYersos serviços .
. _Art. 308. A nomeação, a suspensão. a clestif.uição c a inact_lVIda_d~ do pessoal dos s~rviços publicas regulam-se pelos
dispositivos dos actos orgamcos dos mesmos serviços; 0 pagamento da respectiva remuneração, pelo disposto no presente
Leis de 1922 -
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regulamento c demais disposições pelo mesmo não expressamente revogadas.
Art. 309. Póde ser collocado em inactividade remunerada
todo o empregado que perceber ordenado; não o póde o que
sÓliilente perceber gratificação, por servicos determinados e
transitarias; não se contemplam entre estes os .que percebem
diarias, mas os que apenas são remunerados com salarios ou
j ornaes.
Art. 310. As condições da inactividade, a remuneração
desta e a perda das vantagens dessa situação regulam-se pela
legislação que domina a cspecie.
Art. 311. As repartições em que existam thesourarias ou
pagadorias e ás quaes incumbe o pagamento das despesas de
pessoal, segundo o disposto no art. 285, terão livros-folhas ou
contas correntes apropriado':3 para descrever a situação legal
de cada um dos empregados titulados pertencentes aos quadros
das differentes repartições ás mesmas subordinadas para o effei to do re,spectivo pagamento.
Paragrapho unico. Os livros-folbas serão utilizados apenas
durante o cxercicio, cumprindo sempre abrir novos no começo r!e cada anno. Os de contas-correntes, porém, poderão servir para um .quinqummio ou um decennio. conforme a disposição que lhes for dada c ü eslar:lo de conservação em que se
mantiverem.
Art. 312. No livro-folha, ou no r:le contas correntes, abrirse-á ·em cada pagina uma conta individual para cada empregado, annotando-sr, em srguida ao respectivo cargo, a nature~a e a data do seu tiLulo de nomeação, hem como as modificaoões .que de futuro se verificarem por nova nomeação, promoção
ou qualquer outra eausa. quo def.!wmine alteração no respectivo cargo, quer quimto á denominação, quer quanto aos vencimc:ntos legaes.
Art. 313. A lkruidação ou processo r:le pagamento das despesas do pessoal titulado far-se-á á vista das respectivas folhas de ponto, enviadas pelas repartições dos diversos Ministerios á repartição em cuja thesouraria ou pagadoria se deva effectuar o pagamento, c consiste: no exame prévio de taes documentos em confronto eom as annotações pre-exifltentes na
folha de cada empregado fl no lançamento das novas notas
constantl"s das S9breditas folhas dr pont.o.
§ 1. • 'Todas as annotar;ões relativas ao abono de ·vencimentos. descontos, expedi~,:ão ou apresentação de guias de
transferencia de uma para ouf.ra repartição. concessão de creditos e outras, serão feitas á mrtrgem. numeradas progrossivamente, datadas e assignadas pelo empregado ao qual incumbir tal serviço.
§ 2. • A falta df:'! notas marginaes relativas a quaes.quer
r:le.scontos ou ao vencimrmto a abonar significa que este deve
ser pag-o por inteiro. soh a rflsponsabilidade do funccionario a
quem incumbe processar a folha. e o escripturario que effectuar o pa::ramento deverá, para salvaguardar sua responsabilidade, comi!mar na folha. no acto do abono, que eflte é feito
sem nota alguma, cancellando .flm seguida, com a sua ·rubrica·
e a data. a primeira linha em branco que se seguir á ultima
nota lançada em carla pagina.
Art. 314. As folhas de ponto serão processadas sob a responsabilitdade exclusiva dos cbefes das repartições que as
houverem assignado, no tocante a declarações que contiverem
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quanto á plenitude do exercício dos cargo.~ e demais vantagens
que possam perceber os empregados, com funda!nento no
mesmo ponto.
Art. 315. Os descontos sobre vencimentos ou salarios dos
empregados por punit;ão ou multa, ordenados pelos Ministros,
pelo presidente do Tribunal de Contas ou pelos chefes ·das. repartições devidamente autorizados, serão sempre commumcados em portaria ou officio á repartição que tiver de processar a
respectiva folha, e pela cffectiYidadc desses de~conf os responderão os funccionarios incumbidos de tal servu;:o, ou seus
respectivos chefes, segundo os casos previstos no ar L. 17.
Art. 316. O pagamento do pessoal far-se-á nos proprios
livros-folhas ou em folhas mensaes avulsas devidamente processadas.
§ 1. • O rpagamento em livros-folhas tem logar quanto .ao
pessoal titulado que recebe vencimentos no Thesouro NaciOnal e suas delegacias.
§ 2. o O pagamento em folhas mensaes avulsas deverá ser
feito:
a) .pelas repartições cujos pagamento:;:, no todo ou em
parte tenham de ser feitos fóra da respectiva séde;
b) pelas repartições que tenham recebido supprimentos
ou adeantarnentos de fundos para occorrer ás despesas de
pessoal;
c) quanto ao pessoal jornaleiro.
Art. 017. Consideram-se devidamente processadas para
pagamento as folhas mensaes avulsas que:
a) contiverem os nomes e cargos dos empregados, escriptos estes de perfeita conformidade com a nomenclatura das
tabellas explicativas:
b) contiverem, devidamente classifica'rlos, em columnas
distinctas, os diversos abonos que constituem o total bruto que
compete a cada funccionario;
c) contiverem, tambem classificados em columna<> distinctas, todos os de~contos a que estiver sujeito mv:la empregado,
bem como a importancia liquida de cada pagamento e a effectuar;
d) mencionarem a classificação da despesa, com indicaçãCJ
do exercício, :Ministerio, verba, consignações e sub-consignações respectivas e das importancias ás mesmas correspondentes, bem como a importancia total da folha em alg::~rismos c
por extenso;
e) mencionarem, em columna especial de observações, todos os actos relativos a abono especial, descontos, suspensão
de pagamento, multas, dividas e outras notas neces~arias ao
bom c facil pag-amento a cada flmpregado;
f) estiverem authenticadas com a data e assign::1tura do
<-mpregado que as confeccionar, com o visto das competentes
secções de contabilidade e contiverem 1. ordem do p3g-amento
do chefe da repartição;
g) contiverem, em columna propria, espaço sufficiente
para receber as quitações dc~s pes~oas a quem forem effectuados os pagamentos;
h) estiverem conferidas pelas repartições ás quaes incumba admittil-as a pagamento.

144

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 318. Quando o pagamento se effectuar pelo livro-folha, o funccionario incumbido do pagamento, depois de havei'\
feito o respectivo abono nas columnas apropriadas. cobrará
recibo no proprio livro e extrahirá um cheque contra o thesoureiro ou o pagador, no qual mencionará:
a) o exercício a que pertence a despesa;
b) o Ministerio, a verba e a sub-consignação ou as diversas sub-consignações onde deve a despesa ser classificada;
c) o nome e cargo do funccionario e a repartição a que
pertence;
d) o mez ou mezes a que se refere o pagamento;
e) a importancia bruta Ido pagamento e os descontos a que
estiver o mesmo sujeito, discriminados segundo as notas da
respectiva folha;
f) a importancia liquida a pagar, em algarismos e por extenso.
Art. 319. Extrahido o cheque com as indicações do precedente art. 318, será o mesmo datatlo B asstgnado pelo escrivão do pagamento e entregue á parte, que o assignará tambem, reproduzindo a quitação da:da no livro-folha e o entregará ao pagador ou seu fiel contra o embolso da respectiva importancia.
Art. 320. Si o pagamento tiver do effcctuar-so não ao
proprio emr;regado mas ao seu representant~ legal ou smcessor, será a representação ou successão provada, antes da extracção do cheque, pela fórma indicada no art. 270.
Art. 321. Quando o pagamento for cffectuado em folhas
mensaes avulsas, deverá ser entregue ao funccionario, depois
que o me5mo houver 1dado quitação na foiha, um cartão ou
uma chapa com o numero de ordem respectivo, que será pre·sente ao pagador ou seu fiel, no neto da chamada, para o recebimento dv quantia devida.
Art. 322. Os pagamentos feitos por meio de folhas avulsas serão, em face das qui lações dadas nessas folhas, escripturados nos livros de contas correntes a que se. refere o art. 311,
como prova de extincção da ,divida.
Art. 323. As certidões de pagamentos feitos ou importancias descontadas, tempo de serviçc· c outras r~lativas aos vencimentos do pessoal activo scriio passadas em face do livrofolha ou do lrvro de contas con·entes do mesmo pes!'Oal, depois de feita a escripturação recommendwda no art. 322.
Art. 324. Nos pagamentos que se fizrrem, dentro ou fóra
das pagadorias, ao pessoal jornaleiro de quaesquer serviço::',
repartiçõe::: ü esl::cbelccimentos publiros, o empregado que servir de escrivão, tendo presente a folha de fé.rias, organizada ;:
processada de accôrdo com o rHsposlo no ar~.. 317, _procederá
á chama•da elos individuas constnntes da mesma, e, á medida
que se for effecluanrlo o pa::;amcnto, lançará a nota - paga,
que ruhde;ará.
A identidade dos operarias rJu serventes será confirmada
pelo chefe de serviço a que pertencerem, o -1ual dará quitação
na folha, findo o pagamento ..
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Dos, inactwos e pensionistas

Art. 325. O pagamento dos inactivos e pensionistas será
feito, mediante livros-folhas, no Thesouro Nacional e nas delegacias fiscaes, com excepção das classe~ inactivas do Exercito e da Marinha e das praças reformadas do Corpo de Bombeiros e da Brigada Policial do Distric~o Federal, q11e continuarão a receber nas competentes pagadorias e thesourarias,
f>Cgundo a fórma estabelecida veios respecLivos regulamentos
e mediante distribuição de creditas ou adeantamentos de fundos, sujeitos á comprovaç.ão posterior.
§ t.• Por delegação expressa do Thesouro Nacional, ou
suas delegacias fiscaes, o pagamento dos inacLivos e pension istas r-·oderá tambcm fazer-se nas alfandegas, mesas dp rendas
ou .·r•llcctorias federaes, observadas as me'3m'IS nôrma~ prescripta.; neste regulr.mento quanto ás formalid::des indi~pensaveis
á realização de taes pagamentos.
~ 2. • No acto que delegar poderes aos exactores acima
referidos para effectuarem taes pagamentos com os recursos
proiH)!'cionados pelas rellldas quo arrccad·u em, serão claramentfl indicados:
a) nome do credor com 9specificação do titulo de onde
derivam seus direitos á percepção dos venc;mentos ou penslio;
b) a importancia bruta a pagar mensalmente e todos os
descontos a quC' a mesma estiver sujeita;
c) o período durante o qual deve ser paga a despesa, no
caso de se trai ar de concessão transitaria;
d) a classificação detalhada sob a qual devem figurar nos
balancetes menEaes as importancias manda:las pagar e os respectivos descontos.
Art. 326. Ao pagamento de qualqurw inactivo ou pensionista precederá inscr,ipção no livro-folha, feita em face do
respectivo processo, e depois do registro do Tribunal de
Contas.
Art. 327. A inscripção se fará pela mesma fórma prescripta no art. 312 para o pessoal activo e deverá conter:
a) o nome do funccion~rio inactivo ou do pensionista;
b) o cargo que exercia e o nome da repartição a que pertencia o funccionario aposentado, ,jubilado ou reformado ou o
instituidor da pen~ão e o nome deRte:
c) a natur.rza c data do titulo de inactividade ou de concessão da n<>m:i'io;
d) a importancia annual dos vencimentos de inactividade
ou da pensão:
e) a importancia mensal a pagar e os descontrs de que
esteja a mesma gravada no acto do primeiro e subsequentes
nagamentos.
Paragrapho unico. Quando sr tratar de montepio ou pen"'
são concedida á mãe c tutora de filhos menores, a pen!!'íio destes será inscripta na mesma fol'lm aberta para aqu<>lla, emqnanto não se emanciparem, mencionando-se as quotas annnacs e mensacs a que tiver direito cada menor.
Art. 328. Na inscripção dos pensionistas no Jiyro-folha
lançar-se-ãn ainda as notas relativas aos termos de tutela e
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curatela, data em que será attingida a maioridade, quando se
tratar de beneficiarias do sexo masculino, nupcias contrahidas_
pelas filhas solteiras ao tempo da wncessão das pensões, e sopre quaesquer outras occurrencias cone~rnentes ao perfeito e
legal abono da pensão.
Paragrapho umco. Notas iôenticas deverão tambem ser
feitas quanto á parte dos vencrmentos ou pensões relativas a
exercícios antenores e que tenham sido ·Ju devam ser liquidadas por exercícios findos.
Art. 329. Feita a inscripção, serão os títulos de aposentadoria, jubilação ou reforma, lJ6m como os declaratnrios de
montepio ou quaesquer outras pensões, desentranhados do processo e entregues ao interessado, medianta recibo, para que
este possa exhibil-os ao escrivão do pagamento.
Em taes títulos far-se-á a nota da inscripção em folha.
Art. 330. Tratando-se de abono provisorio de pensão do
montepio dos empregados publicas civis e dos casos em qu9
tal abono é permittido pelas leis em vigor, a inscripção farsa-á tambem provisoriamente em livro-folha especial, e o
pagamento effectuar-se-,á independente do regi,stro prévia
do Tribunal de Contas e suas delegações, pelo praso determinado no respectivo regulamento.
Art. 33·1. Julgada legal pelo Tribunal de Contas ou .suas
delegações a concessão da pensão definitiva, será trancada a
inscripção provisoria e feita a inscripção normal no livro.
fo~ha -competente, liquidando-se, por occasião do primeiro pagamento, c em vista da inrlispensavrl nota, o saldo on debito
do pensionista.
Havendo saldo, o pensionista rrcebel-o-á. dé 'Conformidade com as leis em vigur; lmvendn debito. indcmnizal-o-á,
mediante desconto da decima parte da pensão mensal, feita
para isso a competente carga.
Art. 332. Quando o inactivo ou o pensionista mudar de
residencia para outro Estado, a repartição por onde corria
o pagamento expedirá uma guia, da qual conste até que
data se acha pago o interessado, bem como todos os desconLos
a que estiverem sujeitos os futuros pagamentos. Dessa guia
constarão tambem todas as notas de que trata o art. 328, e
de sua expedição se fará menção no livro-folha, cancellandose o espaço reservado aos pagamentos ainda não effectuados.
Art. 333. Os livros-folhas serão utilizados durante cada
ex.ercicio, cumprindo, no começo de cada anno, transcrever--s-e
para novos livros todos os termos e noLas em vigor das inscripções feitas no anno anterior.
Paragrapho unico. Nessa transeripção serão excluídas
todas as inscripções já cancelladas, bem como as relativas aos
inactivos ou beneficiarias que, por mais de dous annos, deixarem de receber seus vencimentos ou pensões.Art. 334. Feita a inscripção no livro-folha, pela fórma
anteriormente indicada, e de posse do respectivo titulo, o fune-cionario inactivo ou o hrnrficiario do montflpio exhibil-o-ú
ao escripturario incumbido de effeduar o pagamento, juntamente com as competentes provas de identidade.
Paragrapho unico _ A exhibiçiio Jos titulas declaratorios
de montepio ou pensão de qualquer natureza é exigível no
mínimo dmas vezes por anno, nas épocas que forem determinadas pelas pagadorias, devendo ainda verificar-se sempre que
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incumbido do pagamento tiver duvidas quanto
á identidade do pensionista ou seu representante legal.
Art. 335. A identidade do funccionario aposentado, jubilado ou reformado poderá ser attestada por qualquer funccionario da estação incumbida do pagamento do pessoal
activo da repartição a que o mesmo pertencer, ou por dous
il'unccionarios effectivos desta, que lançarão no livro-folha t\
declaração nece.ssaria, datando-a e assignando-a.
Art. 336. A prova de identidade de pessoa dos pensionistas
ou de seus representantes legaes será feita mediante a apresentação de carteiras expedidas pela autoridade competente
e revestidas das necessarias formalidades, ou attestada por
um funccionario effectivo da propria repartição incumbida do
pagamento, o qual lançará e assignará na folha propria a
declaração relativa a tal identidade.
Na impossibilidade de ser feita a prova pelo modo supraindicado, poderá ser acceita a declaração de um pensionista
que receba pela mesma repartição, ou de duas pessoas qualificadas, reconhecidas as firmas destas por tabellião.
Art. 337. Quando os inactivos e pensionistas não puderem receber pessoalmente seus vencimentos de inactividade
ou pensões, deverão seus representantes legaes, quer no primeiro pagamento, quer nas épocas que forem determinadas
pela estação pagadora, apresentar um certificado de vida expedido ao pé da petição do interessado pela autoridade policial do districto ou quarteirão da residencia do inactivo ou
pensionista, com a informação do commissario, inspector,
agente ou qualquer outro official designado para proceder á
indispensavel syndicancia, de que o mesmo vive c reside no
local indicado.
Si se tratar de viuva com filhos menores, tambem com
direito a pensão, deverá o certificado declarar si a mesma
se conserva em estado de viuvez e si reside em companhia
daquelles seus filhos menores, cujos nomes serão citados pela
autoridade que proceder á syndicancia.
A firma da autoridade que expedir o certificado será
devidamente reconhecida por tabellião e sob sua exclusiva
responsabilidade, no tocante ás declarações que subscrever ou
visar, será feito o pagamento ao representante legal do pensionista ..
Art. 338. O attestado de viuvez é exigível pelo menos
duas vezes por anno, mesmo no caso da pensionista receber
pessoalmente sua pensão. Tal attestado, bem como o attestado
de vida, póde tambem ser firmado por qualquer funccionario
de Fazenda que sirva na repartição por onde se processa ou
effectua o pagamento, em declaração sellada, datada e assignada, com o visto do chefe da repartir;fw onde c;cr·vr~ o ft~ne
ciunal'io f'.rrlifir,ante.
Art. 339. Para os inactivos ou pensionistas que se acharem recolhidos em estabelecimentos de beneficencia ou de
sanidade, o certificado de vida será fornecido pelo respectivo
director ou administrador e munido do rish dn rkl(',~'ndo rio
policia local..
·
Art. 340. Quanto aos que se encontrem reclusos em penitenciarias ou quaesquer outros estabelecimentos penaes,
mas que, não obstante essa circumstancia, conservem o direito de receber a pensão ou os vencimentos em cujo goso
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sG acham, será o certificado de vida passado pelo âirector ou
administrador do mesmo estabelecimento.
Art. 341. Os certificados de vida para os inactivos ou
pensionistas que tenham obtido permissão para residir no
estrangeiro serão passados pela autoridade c~nsular do Brasil, quando o credor morar no Jogar da propr1a séde do consulado, ou pela autoridade local, quando residir em outra
parte.
A firma desta autoridade deverá ser reconhecida pelo
representante do Governo brasileiro e a deste pelo Ministerio
das Relações Exteriores.
Art. 342. No caso de ter a pagadoria fundadas razões
para duvidar da identidade de qualquer pensionista ou do
direito que no mesmo u~siste á pensão, a despeilo de achar-se
elle habilitado, commnnicar<á o faclo ao chefe da repartição,
que poderá sus~ender o pagamento da pensão e procederá ãs
pesquizas que JUlgar necessarias para averiguar o facto, ou
requisitará a abertura de inquerito policial, segundo a gravidade do caso.
Art. 343. ·Em •caso contrario, o c~crivão do pagamento,
depois de haver cobrado recibo na propria folha, extrahlrá o
competente cheque, pela fórma indicada no art. 318, e o entregará ao interessado, que deverá assignal-o antes de se apresentar ao pagador ou seu fiel.
Art. 344. As procurações, termos de curatela, tutela e
demais comprovantes da representação legal ou da successão,
ficarão archivnrl0~ 11:1s pr~r:r~rlnria~. f',,-, ~scarerllas propria;::,
em quanto perdurar o mandado ou o direito á sur,cessão.
Art. 345. Por occasião do primeiro pagamento que se
seguir a qualquer inscripção e bem assim no mez de fevereiro de cada anuo, deverão os inactivos e penRionist.as declarar por escripto, no verso do respectivo cheque, o local de
sua moradia, ficando, outrosim, obrigados a communicar a
mud?n~a rlf' rn.sirlr>nr-in. Sf'TY11,:'f1 f!l!p f~] ~e cit•r.
Os procuradores, tutoreg ou curadores, além da residencia dos inactivos ou pensionistas que representarem, declararão tambem a sua propria.
Art. 346. Antes de effectuar o pagamento, cumpre ao
pagador ou seu fiel examinar att.entamente o cheque, afim
de certificar-se:
a) si elle pertence, de facto, ao exercicio indicado;
b) si crmsta do mesmo a cl~~sificação da despesa, segundo a rr~n·nm<'nrhtrão rla Jf'ffra b do art. 318;
c) si a importancia liquida a pagar está escripta em
algarismos e por pxt.rn~"· srrn f'IDPndas nem rasuras:
d) si está datado e assigrado pelo funccionario incumbido do pagamento;
e) si está assignado pela parte e contém no verso a residencia da mesma, quando esta tiver do declarai-a.
Art. 347. No pagamento do~ rheques ou folhas de pessoal activo ou inactiv0 e dos pen~ionistas, o pagador responde
apenas pela quantia l-iquida inscripto. nos mef!mos cheques
ou folhaf', enrrendo a imp0rt:mcia illiquida do abono o a
effectividade dos descontos de que o mesmo se achar gravado sob a responsabilidade do funecionario que processar a
folha, na ausencia das competentes no1as, ou do que extrahiu
os cheques, quando drixar de obrdecer tis notas existentes ou
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commetter quaesquer erros que importem em pagamento indevido ou a maior.
Art. 348. Aos funccionarios de que trata o artigo anterior, assiste, entretanto, direito regressivo contra as partes
que receberem a maior, ou indevidamente, sendo-lhes licito
fazerem nas respectivas folhas as notas que entenderem convenientes para cobrança das importancias indevidamente
pagas.
Art. 349. Si a qualquer funccionario activo ou inactivo,
ou a qualquer pensionista do Estado for indevidamente abonada uma ou mais quotas de vencimento ou pensão, e a
pagadoria não tiver outro meio immediato para conseguir o
rerrnbolso. é lir~ilo :1 lllrsma sustar o p0!!nmen1.o das quotas
subsequentes até perfazer a importancia indevidamente paga,
sem necessidade de acto judicial ou qualquer outra autorização, visto tratar-se de simples compensação que póde ser
provida com actos puramente administrativos.
Secção li! -

Dos vencimentos

P

pensões nr1o rcclomndos

Art. 350. Os vencimentos, salarios, diarias e quaesquer
outros estipendios do pessoal activo, rujo empenho sr constat3. pl'los livros de ponto e folhas de pag-amf'llt.o, segundo o
srrviço effrcl ivnmente prcRtaclo, c cujo pagamento não tenha
;::iclo reclamado até o ultimo dia do trimestre addicional aos
(•xcrr.ieios, serão liquidados como divida fluctm:nte do Estarlo, apurada c cseripturnda esta srgunclo os prr.ceitos estabelecidos nos arts. 253 e 254 deste rrgnlamrnto r independente d~ novo rc~<istro do Tribunal de Conla8, visto !ralar-se
de creditas .i~t pelo mesmo legalmente dist ribuidos.
O pagamento, porém, de taes dividas ficará sob a vigilaneia e exame do mesmo tribunal c sua::; d::lrgaçõc~. por oceasiiio de aprrriarem os halanr:o~ nH:nsar ·'' rh1~ rs!<1~iícs pagadoras ou no ndn das irl'n:1.rJa, <in c":nlas l]r,s responsaveis.
Art. 351. Para os fins do disposto no artigo precedente,
deverão as pagadorias das delerracias fiscaPs m1 do Thesonro
Nacional, no primeiro dia util do mez de abril, encaminha•·
ás competentes secções de contabilidade das mesmas delegarins, on á Contadoria Central da Republica, no Thcsouro, todos os livros-folhas de pagamento. afim de serem organizadns. em face clao:; rrsprctivas notas, abonos e quilaçõc.s, as relações dos veneimrntos não pagos até n ultimo clia do exercício, procedendo-se depois na eonforrnidrrdc dn disposto no
art. 253.
Art. 352. Dado o caso de omi.~são ou f'xclnsiío d~ qualquer
rrrdor nas relaçÕf'S a qu0 se r~frre o arf igo precrdrnte, por
falta de notas ou por motivo de duvida exaradas em folha
()'Janto á liquirlcz de seu credito. este rsó poderá ser processado e pa~·o rwl~ VPr]m rlr P:n·r~irios finrlns. nr>. conformirladc
rlo rlisprLstn no capitnlo V rlestc rnr,smo titulo.
Ar!. 3;)::!. Quanto, porém. aos pagament.ns pffecluarlos
por folhas nwn.sars avn1~as, sr,gunrln o diopos!'1 nrl ~ 2° do
~rt. ::! 1G, ohservar-.,e-á o segn int c processo:
a) a.s pagariorias podArão conservar Pm cofrP. romo dinheiro f'ffertiYo. até o total já liquidado e ctur~nte torlo o mez
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em que deva ser effectuado o pagamento, as folhas avulsas
de vencimentos ou salarios de que restem ainda algumas parcenas a pagar;
b) nas requisições diarias ou semanaes de supprimento
de fundos será demonstrado o saldo em moeda corrente e a
parte relativa ás folhas de pagamento já liquidadas mas não
escripturadas ainda no livro-eaixa;
c) findo o mez durante o qual deveria ter sido effectuado o pagamento das folhas avulsas de vencimentos ou salarios, os pagadores darão sabida das mesmas n_?s respe?tivos
caixas, pelo seu total, recolhendo, porém, mediante gma, ás
competentes t.hesourarias, a parte liquida dos vencimentos
que ainda restem a pa;gar a algum ou alguns empregados;
d) nas folhas de pagamento se annotará, na linha destinada ao recibo de cada empregado, o numero e data da guia
de recolhimento á thesouraria da importancia liquida a que
cada um tiver direito;
e) das guias de recolhimento á thesouraria constarão o
numero, data, mez, Ministerio e repartição a que pertence a
folha cujo pagamento parcial deixou de ser feito; o nome e
cargo do funccionario que não recebeu, bem como o numero
de ordem sob o qual se achar o mesmo inscripto na folha, e
a importancia liquida a pagar;
() as guias de recolhimento de vencimentos ou salarios
não reclamados serão pelas thesourariaR escript.uradas como
receita de depositas, e sob esse mesmo titulo serão escriptu:•ados os pagamentos que posteriormente se effectuarem, at•:i
a vespera do dia em que se verifique a prescripção;
u) os pagamentos dos vencimentos recolhidos ás thesourarias como depositas, serão pelas mesmas eff11ctuados, mediante guias extrahidas pelas secções de contabilidade a que
estiverem subordinadas e das quacs constem;
1•, o exercício a que se refere o pagamento a effectuar,
afim de se poder verifi.car si não incorreu em prescripção o
direito do credor;
2", o nome e cargo do credor e o numero c data da guia
dl' recolhirr,ento da quantia reclamada;
3•, a importancia liquida a pagar;
h) a extracção das guias de pagamento far-se-á, no
exercício corrente, mediante um boletim ou officio de apre!'entaç;ão do credor pela repartição a qup este pertencer ~~
quanto aos exercícios encerrados, mediante requerimento, devidamente informado.
As guias extrahidas para pagamrnto serão annotadas na
Pscripturacão propria e nas guias de recolhimento. Esta ultima annotacão será sempre viRada pelo chefe da secoão qnB
extrahir as guias;
i) ante~ de effectuar o nnrramento. exif!irá a thesouraria
a!" necessarias provas de identidade de pessoa, segundo os
preceito~ estabelecidos nestr regulamento:
.i) os vencimentos e salarios recolhidos ás thesourarias
como depositas, opela fórma precedentf'mrnte indicada. pre~crevem no fim de cinco annos.
como dirritm: creditorios
fundados em dotações orçamentarias:
k) as quantias prescriptas, consoante o disposto na alinPa anterior. serão por jogo de contas escripturadas como
despesa de depositns r rrcPifa evrm tua! rln. União, encerran-
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do-se, para todos os effeitos, as contas relativas a taes depositas.
Art. 354. Os vencimentos não reclamados terão escripiuração individuada, em livros especialmente destinados a
esse fim, segundo o modelo e as normas que forem instituidas pela Contadoria Central da Republica, constituindo crime
de responsabilidade a falta de annotação em taes livros das
guias já extrahidas para pagamento, ainda fnesmo quando não
se verifique má fé por parte do empregado que tenha omittido
es~a formalidade essencial.
Taes annotações serão periodicamente confrontadas com
as feitas e visadas pelo chefe da seccão nas guias de recolhimento, que serão para isso conservadas á mão, em archivo
.especial.
Art.. 355. Os vencimentos de inactividade dos aposentados, jubilados ou reformados e as pensões de montepio, meio
soldo ou quaesquer outras, cujo empenho não póde ser desde
l0go exactamente definido, visto depender de apresentação de
títulos, at.testados de vida ou viuvez, e demais provas conducentes ao reconhecimento do direito que possa assistir aos
credores, deixarão de ser, ao termino do exercício, considerad0s nas relações de restos a pagar, sendo, entretanto, processados por exercicio!S findos, quando devidamonie reclamados.
Art. 356. Os vencimentos de inactividade ou as p['!:~ões
cujo :pagamento não tenha sido reclama·do prescrevem tambem, a favor da Fawnda Nacional, dentro de cinro annos
contados da data em que o mesmo se tornou devido ou do
acto que tenha interrompido a prescripção.
'Scr:çao IV - Das consignações descontadas e pagas em folha
Art.. 357. As consignações descontadas em folhas de pagamento, morlian1 c autorização legal, para prover á subsiRtPncia de pessoas da família, para pagamento de alugueis de
casas dns funccionarios on pensionistas ou resgate de emprcetimos pelos mesmos contrahidos com as instituições .te
credito ou beneficentes, legalmente autorizadas, serão pagas
aos respectivos consignatarios na mesma folha em que receberem os funccionarios consignantes, quando o pagamento
tiver Jogar na mesma repartição que effcctuar o desconto.
Art. 358. Tal pagamento será realizado mediante as
cautelas exigidas neRte regulamento quanto á identidade <Ir.
pGssoa do credor e depois de certificar-se o funccionario incumbido do pagamento de que o desconto foi effectivamente
feito.
§ 1." Para que se possa admittir o abono das consignações em livros-folhas, cujo pagamento se effectua por meio
de chequos. é indispensavel a prévia quitação do consignante
pois S(í á vis1a do respectivo cheque se torna effectivo o des~
conto.
~ 2. 0 O pagamento. porém. das consignações desconf.adag
em folhas mcnsaes avulsas, organizadas na conformidade do
di~posto no. art. 317, indrpende da prévia Quitação dos respectivos consignantes, que só terão, em todo n tempo direi to
ás importancias liquidas em taes folhas mencionadas.
Art. 359. As consignações descontadas em folha serão
sempre consideradas como receita de depositos, a favor de
t)uem pertencer, correndo, porém, contra os mesmos a pre-
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f;Cripção quinquennaria em que incidem as dotaçÕeS orçamentarias de onde derivam.
Art. 360. Quanto aos pagamentos de consignações. que
se effectuarem pelos livros-folhas, cobrar-se-á dos conslgnatarios o competente recibo nesses m~snTJ~ livros e na pa~ina
em que tiver titulo aberto o funcC1onano ou o penSlOD;ltSta
consignante, emquanto vigente o exercício a que se refenr a
despesa.
Encerrado este, o pagamento só poderá effectuar-se ~om
guia especial da secção de contabilidade, observadas as l?rmalidades prescriptas na secção anterior, quanto ás gmas
para pagamento dos vencimentos não reclamados.
Art. 361. Tratando-se de consignações descontadas em
folhas mensaes avul~as, o pagamento só poderá ser efre~tua
do pelas pagadorias, na propria folha donde se ongmam,
dentro do rncz em que tal pagamento tiver logar.
Findo este, as consignações descontadas mas não pagas
!"erão recolhidas ás thesourarias, mediante guias detalhadas,
donde constem os nomes elos credores, com indicação parcellada das quantias que os mesmos t!lm a haver de cada consignante, bem como a perfeita id9ntificação das folhas por
onde se effectuaram os descontos.
Art. 362. Quanto ás consignações cu.io pagamento tenha
de realizar-se em e~tat;ão diversa daquella que effcctuou o
desconto, observar-se-á o seguinte:
a) o pagamento realizar-se-á sempre como uma operaQão de movimento de fundos entre a estação que desconta e
a que effectua o pagamento, o qual independa de nova distrilmição de credito;
b) a estação que effectuar o desconto considerai-o-á
cnmo receita de depositns c dará mensalmente aviso da effectividade de tal dcRconto á estação que tiver de realizar o pagamento da consignação:
c) a estação pagadora. estando devidamente autorizada.
a cffectuar o pagamento mensal de determinada consignação,
nã(• precisará aguardar a communicação a t.J:Ue se refere a
alínea pret;\cdente, mas deverá, a sen turno. eommunicar, mensalmPnte, á que des•contou, a irnportancia dos pagamentos realizados. Quando receber a communicação que lhe é devida,
a_nno_!ará nesta o numero e data ~a que houver expedido, e,
~~ nao a receber dentro de 30 d1as. exigirá o cumprimenta
immediato dessa formalidade:
d). ~o receb.er a comm.nnicaçfío da estacão pagadora, a
repartJsao que t1ver proccd1~o ao desconto far~. em sua escriptu:açao as necess~nas part](las de gyro, dando baixa no dePOSJ~o que ten~a~ s1do pa!!"o e creditando a respectiva importancJa ti repart1çao que effectuou tal pagamento·
e) todas estas operações serão convenient~mentc detalhadas nos balanços mensaes de ambas as repartições, para
o que tanto os desc?ntos corno os pagamentos devem ser em
cada. anno progressivamente numerados por procedencia e
destmo. ~endo, em taes balanços, feita a dupla referencia a
esses numeros de ordem;
f) duran_!e o mez de fevereiro do período addicional, todas as estac.oos que houverem pago con>~ignações por conta
d~ outras. ~1cam obrigadas a remetter-lhes uma demonstr~
çao do mov1mento de sna conta C.OITentc até aquella data,
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cumprindo a es.tas conferir e devolver taes demonstrações até
o ultimo dia do periodo addicional.
..
.
Art. 363. As consignações a pessoas da fam1lla dos militares de terra e mar, em campanha ou em vi~gem~ no estrangeiro, e que tenham de ser pagas por antectpaçao pelas
proprias repartições áB quaes incumbe o pl_lga~ento d~s respectivas folhas de soldos, etapas e gratlflcaçoes, serao levadas em conta corrente á responsabilidade individual das
officiaes, feitas as necessarias notas em folha para os effeclivos descontos, quand(l se realizar o pagamento dos saldos
de vencimentos a que tiverem direito, e só por essa occasião
se dará baixa em taes responsabilidades.
CAPITULO IV
DOS

ABONOS

PARA

AJUDAS DE CUSTO,
EX'rRAORDINARlOS

Secçã.o I -

OlARIAS

E

SERVIÇOS

Das ajudas de custo

Sub-secção I -

Normas geraes

Art. 36!1. A ajuda de custo concedida por lei ás
a.utoridades legislativas, judiciarias ou administrativas da
União, é destinada a auxiliar as despesas de mudança, viagem
e installação das mesmas autoridades, quando em serviço publico, e só poderá ser paga nos limites e pela fórma estabelecida neste c nos regulamentos de cada Ministerio, embora sejam taes despesas realmente maiores que o auxilio concedido.
Art. 365. As ajudas de custo aos membros do Congresso
e aos magistrados federaes continuarão a ser pagas na conformidade das disposições que as regulam.
Art. 366. As ajudas de custo aos funccionarios publicas
da União, inclusive o corpo diplomatico e consular, serão abonadas na fórma dos regulamentos do scrvi\,'o de cada :Ministeria ou administraoão central, dentro dos limites nos mesmos fixados e dos creditas consignados nas correspondenLe'
tabellas explicativas, observadas, porém, em quanto forem applicaveis, as normas geraes instituídas no presente regulamento.
Art. 367. A ajuda de custo é dividida em tres partes:
I, transporte do empregado e sua fami!ia;
'11, preparos e despesas de viagem;
III, despesas de primeiro estabelecimento.
Cada uma dessas partes será abonada segundo as disposiçõe~ das secções subsequentes.
Art. 368. A ajuda do custo pertence ao exercicio em que
.for expedido o acto dando ao empregado direito a ella e está
sujeita ao regimen commum da prescripcão.
Paragrapho unico. Embora subordinadas ao regimen do
empenha prévio, as ajudas de custo não dependem, para a
sua effcctivirladt~, do pr•~vio registro do Tribunal de Contas.
Art. 369. A ajuda de custo comprehendida nas alinea'! 11
e UI do art. 31Gi7 é reservada aos funccionarios de entrancia
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ou de carreira, nos termos dos regulamentos organicos de
cada repartição.
Paragrapho uni co. A natureza das eommissões deveri ser
mencionada nos actos a que derem logar, quando não forem
reservadas.
Art. 370. Os empregados removidos a seu pedido e oa
que permutam seus Jogares nüo têm direito a ajuda de custo.
Art. 371. O chefe de repartição, quando em serviço de
inspecção por dever do seu cargo, não perceberá ajuda de
custo: sómente terá. direito a transporte para si, e, quando:
instituídas por lei ou disposições regulamentares, ao abono.
de ctiarias, concedidas na fórma das mesmas disposições.
Art. 372. Nenhuma ajuda de c·usto é devida:
a) ao empregado que se afasta da repartição a que nertcnce ou que a ella se recolhe por motivo de mandato de eleição popular;
b) ao que for nomeado para a repartição em que já estiver com exercício, addido ou em commissão;
c) ao que for prestar serviço em outro Ministerio ou ficar á disposição dos governos cstaduacs.
Art. 373. A ajuda de custo concedida aos funccionarios
publicas será restituída ao Thesouro sempre que, por qualquer motivo, não se tenham elles transportado, de facto, para
os logares que lhes foram destinados, salvo a excepção do artigo 388.
Art. 374. Nenhum empregado poderá receber nova ajuda
õe custo sem que tenham decorrido dous annos contados da
data do acto em virtude do qual recebeu a anterior.
Paragrapho unico. Exceptuam-se os empregados nomeados para os logares de chefes de repartição; os designados
para commissões extraordinarias e os mandados ter exercício
em outra repartição do mesmo 'l\Iinisterio por interesses do
serviço publico. Esta ultima circnmstancia deverá constar
do acto da designação, ou, em ·e:JJso de omissão, ser attestada;
pelo chefe da repartição ou do serviço que houver ordenado
ou solicitado a remoção.
Art. 375. Quando o pagamento da ajuda de custo tiver
de üffectuar-so em qualquer Estado, ou no Exterior, o credito
será concedido por telcgramma :.í. delegacia a que competir;
cffectuar o pagamento.
Art. 376. Todo empregado, removido, promovido, commis~i·mado, mandado ter exercício em outra repartição, ou noneaúo chefe de repartição, é obrigado a apresentar, na de qu9
sahir, uma relação nominal, em duplicata, de todas as pessoas
de sua familia, com direito a transporte, inclusive creado, si
a acompanhar, afim de serem requisitadas as passagens e calculada a parte. da ajuda de custo relativa aos preparos de
viagem.
§ i. Exceptuam-se os empregados incumbidos de commiFsões reservadas.
§ 2. A primeira via da rela~ão será enviada á reparticão
do c!estino do empregado e a segunda ficará archivada na re:particão de onde o mesmo sahiu.
Art. 377. O empregado que receber ajuda de custo de
transporte, ou de preparos de viagem ou de primeiro estabelecimento, e for exonerado por abandono de emprego, ou a
0
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seu pedido, até seis mezes depois de haver recebido qualquer
uma daquellas partes da aju-da de custo, será obrigadq a inclemnizar os cofres federaes, amigavelmente, até 30 dias, ou
judicialmente, depois desse praso, da despesa que tiver occasionado; não podendo ser nomeado para qualquer outro emprego federal em quanto não se mostrar quite.
Sub-secção II - Do transporte do empregado e sua família
Art. 378. O direito á parte da ajuda de custo relativa ao
tram;porte do empregado e sua familia será definido pelos diversos Ministerios, em regulamentos espcciaes ou nos regulamentos organicos de cada repartição ou serviços federae3.
§ i." Tem, comtudo, direito a transporte, além dos ca~os
em que lhe é devida a ajuda de custo de preparos e desp0sas
de viagem:
a) o empregado que tiver de recolher-se á repartição a
que pertencer e que tenha tomado posse e entrado em exercicio em outra repartição, do emprego para que tenha sido
nomeado pela primeira vez;
b) o empregado mandado servir em outra repartição,
como medida corrrAJcional, constando essa civcumstancia do
respectivo acto, si requerer para indemnizar a despesa pela
quinta parte dos vencimentos;
c) o empregado demittido e novamente nomea-do, si a demissão não tiver sido dada a seu pedido, por abandono de emprego ou por motivo correccional; no caso affirmat.ivo, pode~á
tel-0 para si e sua família, si requerer para descontar pela
quinta parte dos vencimentos;
d) um creado do empregado, que effectivamente o acompanhar, desde o ponto de partida até o do destino, sendo a
passagem em segunda classe si for por estrada de ferro e rm
terceira, si for por mar.
§ 2.• Terá tambem direito a transporte de regresso, dentro de 60 dias, a família do empregado que fallecer, como
prevô o art. 394.
Art. 3'79. O transporte do empregado e sua familia será
conr.edido por mar ou por terra nos vehiculos de companhia~,
emprezas ou estradas de ferro, subvencionadas pelo Governo,
ou que com elle tenham contracto ou gosem de regalias- á
vista de requisição feita por meio de officio, pela autoridade
competente, que providenciará immediatamente quanto ao
empenho da despesa, segundo as instrucçõos em vigor.
§ f.• Quando se tratar de viagem para o Exterior, ou nos
casos de urgencia, a juizo do Governo, o transporte poderá l'er
com~edido em qualquer companhia, empreza, ou estrada de
ferro nacional ou estrangeira. entregando-se ao empregado,
em vista de acto escripto, devidamente processado, a importaneia das passagens, afim de serem adquiridas directamente.
§ 2.• Quando o transporte só puder ser feito por caminhos
ou estradas de rodagem, em que a conducção, por meio de
m·:mtadas, carros, gondolas ou omnibus e diligencias, pertença
a particulares, será entregue ao empregado, em virtude tle
requisição da autoridade competente, a importancia em dinheiro necessaria para o transporte.
Quando tal importancia não estiver prevista no regulamento da repartição a que ,pertencer o empregado, nem outra
for arbitradf' pelo titular do respectivo Ministerio, será ella
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abonada na razão de 2$ por legua, para cada pessoa da fa...,
milia, com direito a transporte, não podendo a despesa total
c:rceder de 9$ por Iegua, seja ou não o empregado chefe de
repartição .
Para os menores e para o creado_. na hypo~hese supra, a
despesa será na razão de 1$ por pessoa e por legua.
Si o empregado tiver pago adeantadamente a despesa,
será indemnizado pelo modo acima indicado.
§ 3.• Quando o empregado tiver de transitar por pa1z estrangeiro, para chegar ao seu destino, por mar ou por terra,
e CJ.âo houver outro meiõ de obter transporte sinão pagando-o
á vista, requisitará do l\Iinisterio competente, por officio ou
telegramma, o abono da necessaria importancia, a titulo de
adeantamento, do qual prestará posteriormente contas, '()ela
!órma indicada no capitulo II do presente titulo.
Si a despesa tiver sido feita á sua custa, será della indemnizado, documentando-a convenientemente.
Art. 380. Entende-se por familia do empregado, para
ter direito ao transporte: mulher, filhos legítimos ou legitimados, irmãos e enteados, sendo os varões menores de 21 annos; pae ou mãe; as irmãs e enteadas, sendo solteiras - si,
uns e outros, viverem em cornpanhia do empregado c forem
por e!I e mantidos.
Paragrapho uni co. Os varões, maiores de 21 annos, que
forem desassizados, serão equiparados aos menores.
Art. 381. O pagamento da despesa com o transporte pelas companhias, emprezas ou estradas de ferro, indicadas no
art. 379, terá logar á vista das contas por ellas apresentadas,
com as respectivas requisições, acompanhadas de requerimento - depois de previamente liquidadas e de ordenada
a t.lespesa.
Paragrapho uni co. Não serão pagas as contas cujas requisições não trouxerem a declaração ou recibo do empregado
de haver tido o transporte para si c sua familia, do ponto de
partida ao do destino; nem tambem as que deixarem de mencionar o transporte da bagagem, com indicação do peso ou
medição, no caso de excesso, de accõrdo com o artigo seguinte.
Art. 382. Todo empregado terá egualmente direito ao
transporte da bagagem, por mar ou por terra, por conta do
Governo, além do espaço que é concedido a qualquer passagAiro, comtanto que a despesa não exceda da terça parte da
importancia que tiver sido abonada para preparos de viagem.
Paragrapho unrco. A despesa que exceder o limite fixado
correrá por conta ào funccionario, salvo si se tratar de chefe
de repartição, nomeado ou dispensado, que nenhum excesso
pagará.
Art. 383. Si a viagem for interrompida por culpa do empregado, correrão por sua conta as despesas com o novo
transporte, ainda que trnha rle rlr>scontar a respectiva importancia pela quinta parte dos vencimentos, salvo o caso de força
maior, que deverá ser immediatamonle communicado ao Ministro de que dependa.
Art. 384. Não é devido transporte á família que acompanha o empregado chamado pe!ll i\linisli'o respectivo, em objecto de serviço rmbl i co, salvo si I i\·or permissão para conduz.il-a, dada por acto escripto.
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Art. 385. A's pessoas da familia do empregado, que não
tiverem direito ao transnorte, poderá. o mesmo ser concedido
si elle requerer para indemnizar a despesa pela quinta parte
dos vencimentos.
Sub-secção IH- Dos preparos o despesas de viagem
Art. 386. A parte da ajuda de custo relativa aos .preparos ,de viagerri será abonada ao empregado c pess0as de s1n
familia nos casos previstos e nas importancias fixadas nos
regularmente espcciacs expedidos por cada l\Iinisterio ou
nos regulamentos de cada repartição aos mesmos subordinadas.
§ 1." Todo o empregado, vorém, incluídos os exUnctos,
tem direito á ajuda de 'Custo de preparos c despesas de viagem:
a) quando despachado para fóra da sédo de sua repartição, afim de exercer qualquer commissão no seu proprio
emprego;
b) quando mandado ter exerci cio em outra repartição,
JlOr interesso do serviço publico, circumstancia r•.sfla quo deverá constar do respectivo acto, seja ou não marcado o
lompo que deva durar osso exercício;
c) quando removido ou promovido para outra repartição,
quo não seja na séde daquella a que pertenç,a 011 em que esteja com exercício por interesse do serviço publico;
d) quando tiver de apresentar-se na rcparticão para que
houYer sido promovido ou removido, a pedido ou não, e não
tenha podido seguir ao seu destino, por haver recebido ordem do continuar a servir naquella a que pertencia, embora
já tendo ahi tomado posse do seu novo Jogar:
e) quando, achando:.se em exercício em õutra repartição, por intere~se do serviço publico, com ou sem praso marcado, tiver de regressar áquella a cujo quadro pertencer;
caso em que sómente terá. direito ú mefaclc da ajur!a de rusfo.
Si, porém. tiver sido promovido ou removido para outra repartição, a ajuda de custo scrú devida por inteiro;
f) quando removido ou promovido para outra repartição dentro do proprio Estado, sendo em séde differente;
g) quando designado para exercer, interinamente ou em
commissão, cargo differenic ~o seu em qualquer repartição
ria Capital Federal ou dos EsladQs, mas em séde differente
da repartição a que pertencer.
§ 2.• A discriminação do paragrapho precedente não exclue os demais casos que sejam ou venham a ser previstos
nos regulamentos especiaes de cada Ministerio ou repartição.
Art. 387. Quando os regulamentos a que se refere o arf.igo ant.crior sejam omissos, e nenhum acto tenha sido expedido pelo l\Iinisterio competente, definindo e regulando as im]JOr[ancias a abonar em cada caso, a ajuda de eusto de preparos e despesas de viagem será assim calculada: 300$ par,l
o crnprcr,rarlo e 1'00$ JJara cada uma das pessoas da familia,
urw podendo, porém, a despesa total exceder de fiDO~OOO.
Tratando-se de chefe de ropartiêão. a a,iuda de custo de
Jll'eparns do Yiageni, Il[l; hypnUH·.~e drstc at·lig-n, ,,,;·:í rk 1 :Ollll$,
qualquer que seja o numero do pe::<son~1 da rarnilia drJ emLeis úc 1922 -
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pregado, ainda mcsnto que não a tenha ou que deixe de acompanhai-a.
§ 1. Entende-se por familia do empreg'ado, para o calculo desta parte da ajuda de custo, sua mulher e filhos.
§ 2.° Consideram-se menores, para o referido calculo, e
sem direito á ajuda de custo; o homem, até 1:2 armos e a
mulher, até 10 annos.
Art. 388. Si fallecer o empregado depois de ha;ver recebido a ajuda de custo, sua familia não é obrigada a restituil-a, ernl!ora não tenha elle seguido ainda para o seu destino.
0

Sub-secção

lV. -

Das qcspesas de primeiro estabelecimento

Art. 38U. A parto da ajuda de custo relaf.i va ás despesas
de primeiro estabelecimento 8Crá calculada c paga pelo ordenado annual do logat· que o empregado vac exercer, de accórdo com as tabellas que tenham sido ou venham a ser organizadas para esse fim por cada Ministerio.
Nos casos omissos prevalecerá a tabella do art. 25 do
decreto n. !L283, de 30 de dezembro de 1911.
Art. 390. Quando se tratar de chefes de repartição, a
ajuda de custo de primeiro estabelecimento será abonada segundo a categoria da repartição~ que tenha Lle chefiar, conforme· classificação prévia, em tabellas apropriadas, quo deverão se~ organizadas por. cada .Ministerio.
Art. 391. A ajuda de custo de primeiro estabelecimento
só poderá ser paga pela rtpartição em que o empregado for
servir c depois ,que ahi h ou ver entrado em exercício.
·
Art. 3U2. A prorogação do pra~o. por lempo superior ao
que houver sido marcado par_a o empregado apresentar-se em
sua repartição, relira ao mesmo empregado o direito á ajuda
de custo de primeiro estabelecimento, devendo a repartição
que tiver de pagai-a anuullQr o credito concedido para tal
despesa e communicar -0 facLo ao l\linisterio competente para
dclle con:llecer, indicando o mot~vo da annullação.
Paragrapho unic~. Si houver mais de uma prorogação.
serão os prasos somm_ados, para verific~r-se o excesso.
Art. 393. A pror9gação do praso imposta ao empregado
para continuar em exercicio na revarlição em que foi mandadq servir, por interesse do serwiço publico, não lhe dá direito á ajuda de custo de primeiro estabelecimento, ainda
mesmo que a prorogação seja sem limite de tempo.
Art. 39·4. Na hypothese de vir a fallecer 0 empregado
antes de receber a ajuda de custo de primeiro estabelecimento,
sua familia não tem direito de reclarnal-a, embora já se ache
no il)onto de destino; sendo-lhe, porém, facultado, nesse caso,
o transporte de regresso, dentro de 60 dias, por conta do Go.verno, para o Estado que preferir, si assim o requerer.
Art. 395. A repartição quG tiver de pagar o primeiro estabelecimento é obrigada a veril'icar, pela relação de família, si alguma das pessoas ali indicadas deixou de acompanhai'
o empregado, ou se alguma gosou do transporte sem a elle
ter direito, afim do fazer carga ao empregado da despesa cor:respondente •.
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Das dia1'ias c aúunos po1.: serviços exlraurdinarius.

ArL 3Uô. As diarias a funccionarios, quo percebem vencimentos mensacs, destmam-se, em geral, a indcmnizar as
despesas extraordinarias de alimentação e pousada, que o
runccionario é obrigado a. íazer nos dias em que se desloca.
para Jogar afastadQ da sua séde permanente, ou provisoria, no desempenho lias 1'uncções de seu cargo ou de quaesquer outras que lhe possam ser: confiadas pela autoridade
t:UIJIPCtonte.
Art. 3U'7. A concessão rle diarias aos funccionarios 'PUblicos, civis e militares, só te,rá Jogar: quando de facto sallirern
da séde lias respectivas repartições, entcnucnllo-se por sédc
a cidade, villa o.u localidade onde as mesmas estiverem f:liLuadas.
.
Ar L. 3(.18. A concessão de diarias será feita segundo a categoria do í'UllCCÍOilario, a natureza do sePVÍÇO a prestar, as
condições de vida ou de salubridade do local onde for servir
c Llemais circumstancias que .possam concorrer para 9 augmcnLo ou diminuição do quantum correspondente.
§ 1." Todos os Miuisterios deverão ort;anizar labellas das
diarias regulamentares a serem concedidas aos Junecionarios
dos mesmos dependentes, que .trabalharem Jóra das ::;édes de
suas repartições.
§ 2. • Na impossibilidade de fixar, desde logo, a imporLancia exacta a abonar em cada caso, deverão Qs regulamentos
e tabellas definir os casos em que possa caber ao empregado
direito ao abono de diarias, eslabelccendo o.s limites mínimo
e maximo dentro dos qua.,.es poderá aquelle ter Jogar.
Art. 3191!). O abono por serviços extraordinarios prestados fóra das horas do expediente só terá Jogar nos casos previstos nos diversos regulamentos dos serviços da administração publica ou quando préviarnente autorizados pelos Ministros de Estado ou chefes das administrações centraes que tenham para isso competencia legal.
Paragrapho unico. O acto que autorizar servi«:;os ext.raordiuarios deverá desde logo fixar a importancia aos mesmos
relativa, para o competente empenho da desposa.
Exceptuam-se os actos referentes á elaboração de t.rabalhos technicos, scientificos QU de reconhecida relevancia ou
utilidade publica. cuja importancia só possa ser determinada
por arbitramento, depois de co.ncluidos.
Art. 1100. Do acto que autorizar a prestação de serviços
extraordinarios, deverão constar a natureza destes c a fórma
da respectiva remuneração.
Paragrap1iõ unico. Em caso de omissão desta ultima circumstancia, a remuneração terá Jogar por hora de serviço, na
mesma razão percebida, pelo empregado em cada hora de
expediente normal, descontada, porém, a primeira hQra; de
prorogação, que nã-o será remunerada em caso algum •.
CAPITULO V
DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS DE EXERGICIOS FINDOS

Art. 401. Por divida de exercícios findos entende-se a
que provier de fornecimento ou serviço feito á U:nião no
decurso do anno financeiro de exercício encerrado.
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da épnca da realização do serviço, determinará o exercício a
O anno da entrada do fornecimento nas repartições, ou
qnc pertence a divida.
Paragrapho uni co. São Lambem consideradas dividas oi e
exercícios findos as que provierem de vencimentos de aposentados e jubilados, soldos, meios soldos, etapas de oificiaes e praças das classes armadas do serviço activo, invalidas
e reformados, pensões e montepios.
Art. 402. As d1vidas dr. cxrecicios findos dividem-se em
duas c:üegorias distinctas:
a\ resíduos passivos de excrclclos ::mteriores já computados como divida fluctuantc do Estado;
b) despesas de exercícios findos, das quacs o T'hesouro
Nacional e o Tribunal de Contas não tiveram conhecimento
em tempo opportuno.
§ 1. üs resíduos passivos de exerdcios anteriores resu!Lam dos compromissos legalmente assumidos por conta de
creditas orçamentarios ou addicionaes, que, na conformidade
do preceito firmado no art. 11 da lei n. 4. 536, de 28 de janeiro do 1922, só perdem o vigor, depois de 31 de março d•J
período addicional, na parte não legalmente empenhada.
§ 2. As despesas a serem classificadas, no orçamento VIgente, como de exercícios findos, são, consequcntemente, as
comprehendidas na parte não empenhada dos creditas orr,:amentarios ou addicionaes, que perdem inteiramente o vigor
rlepoi~ de 31 de março ·do período addicional.
As dividas desta natureza comprehenrlem l.res classes:
a) a.s que já tiverem sido registradas pelo Tribunal J.e
Conta:; pela verba de «Exercícios findos'>;
b: as que forem cont.rahidas em virtude de autorização
legal e dentro dos creditas votados. mas não levadas em tempo
opportuno ao conhecimrnto do Trihunal de Contas;
c) as contrahidas al(\rn dos creditas votados ou sem credito.
Art. 403. ·As dividas de exercícios findos, já registrarla!i
pelo Tribunal de Contas e suas delegações. bem como as relativas aos resíduos passivos apurados c registrados pela fórma
prescripta nos arts. 2:i2 a 25'1, deste rrgulamcnlo. serão, logo
após o termo do exercício, escripturadas como divida fluctuante do Estado. em conta nominal do credor, a lhe ser paga
na conformidade do disposto na seccão II do capitulo subsequentfl.
Art. 404. Tratando-se de divirlns de exercícios find:Js
contrahi(las nas concli!:õrs inrlicarlas no ~ 2" do art. 'd1"?. mas
não levadas em tempo opportuno ao conhecimento do Tribunal
de Contas, serão liquidadas á conta dos creditas para «Exercicios findos», que deverão figurar em verba propria no orr,amento de cada Ministerio, .ou em leis cspeciaes.
·
.
§ 1." Terá logar a classificação pela verba de «Exercicins
fmdos~>, quando, embora não legalmente empenhada a despesa, tenha a sub-consignação ela verba -ror onde devia opportunamcntc correr, deixado saldo sufficicnte nara comportar o pagamento.
·§ 2." Em caso contrario será a divida rrlacionada. quanto
á, parte. e"!cedcnte, para abrrfnra de credito especial, pela
formn mdicadn no nrl. !)7, d" presl'nl f'. rP~nlamrnto e á
0
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conta do mesmo credito, quando concedido, será levada a
despesa.
Exceptuam-se destru regra as dividas reclamarias por
correios estrangeiros, de serviços estipulados na Convenção
Postal Universal e as que provierem do transporto da correspondencia por mar com destino a paizes estrangeiros; bem
como a~ provenientes dr. vencimentos dr. aposentados e jubilados: de soldo, meio-soldo e etapas de officiaes c prlHiaS do
Exercito e da Armada do sPrviço activo. invalidas e reformados; de pensões c montepios e de funeral ou luto do montepio
dos emprPgados publicos. que porleriio srr cla~sificados pela
verba de «Exercidos findos», mesmo al(;m das forças das
rc.spcd.ivas verbas a qnP sr.riam imputadas as rlL'~!WSa~ •.
quando corrente o exercício.
Art.. 405. Para pagamento rlas diviclas ele exerci cios finrlos dr .qne tiverrm eonhecimrnto, solicitarGn as rlPlP~aciaR,
dentro de 30 dias após o termo complementar rlo anno financeiro, os crerlitos neecssarios, jnstHicando-ns com a rPlnc:fio
das dividas que não houverem sido pagas.
Art. 4'0fl. Os pedidos de r-reditos pela Yorha <<]<:x:ercicio~
findo~:~ rlrYc'riio ser or•;!anizaclos ;o;eparadrtmPul P por Minisi.Prios e ronl e r os seguintes ec;clarocimentns: os nomes do.~ ('!'rdores; as importancias devidas; a natureza do serviço, o
rxPreicio a que prrtencrrPm. a rlala do rPqurrimPnfo r a do
despacho que roconh'eceu a divida; n motivo por quo rlrixon
de se:· paga e si do credito respectivo ficou saldo que comporta a despesa.
Art. 407. O Thesomo e as Dircc!,orias de ContabilidadE!
dos l\linistcrios providenciarão immediatamente sobre a distribuição doR creditas que se fizerem nccessarios pela verba.
~Exercícios findos».
Art. 4,08. Para que possam ser rrconhccidas pelaR rrpartit:ões de Fazenda as dividas de exercícios findos, devem concorrer simultaneamente as condições de terem sido autorizados ns serviços e concedido opportnnamcnle o necessario
creditn pelo Thesouro.
Fóra das condiç.ões pspecificadas, o direito do credor dopende de reconhecimento pelo Ministerio a que disser respeitn
a despesa. e, deliberado o pagamento, far-sc-á effectiva a
T'!'~ponsabilidade do funccionario que
il!cgalmente houve!'
au forizado o SPrviço.
Art. 409. As despesas feitas no_ primeiro exercício por
conta de creditas espcciaes não poderão ser pagas com (i
Raldo que passar para o outro, e sim computadas nos rosirluos
passivos des.sn 11rimf'irn f'xrrcicio. para RPrrm Jiqnidarlas
como divida fluctuanl.e, pela fórma estabnlccicla neste rcg·uJnmcnto.
·
Art. 410. Sempre que for solicitaria credito ou procPss~do o registro para pa~amcnto das dividas de exercicio~ findos eomprellCndidas no ~ 2" do art. 1,02. c:levPm os fnnr.cion'lrios inrnmhidos de tal ~prvir,n rlrrhnir a importaneia rla rlPRpesa a pagar do saldo deixado pela sub-consignação rrspnctiva da verba ando se classificaria a rlespcsa, qU:liJdo C(ll'r .. niP o rxPrcicio.
Dessa rledncr;iio fariio os emprPgados lllC'IH!fí<l ''XJ>t'<·s~a
nas iuformaçõe~ que pregtarcm.
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CAPITULO VI

Secção I ----' Normas (Jeraes

Art. 411. O pagamento da divida publi<ca, comprehendendo juros e amortização do ca.pital devido pelo Estado, farse-á no 'l~hesouro Nacional e suas delegacias e na Caixa de
Amortização, pela fórma indicada neste regulamento e no'l
regulamentos organicos dos serviços a cargo daquellas repartições.
Art. 412. Os juros da divida publica não prescreve~n.
segundo expressa disposição da lei de 15 de novembro de
.1827.
Art.. 413. O pagamento de juros oriundos do debito publico depende sempre da existencia de creditos orçamenta.tarios ou dos creditos supplementare~ que o Poder Executivo
estiver autorizado a abrir durante o decurso do exercício financeiro.
Art. 4111. O pagamento do capital devido pelo Estado
por emprestimos contrahidos, na fórma do art. 179 deste
r9gulamentv, depende da concessão de creditos orçamentariof!
ou addicionaes, quando se tral ar de divida amortiza vr! em
mais de um exerci cio.
Em caso contrario, correrá a despesa com simples annulJação de receita dentro do proprio exercício.
A restituição de depositas far-se-á por conta dos recursos proporcionados pela receita ordinaria, quando não tenham sido custodiados em cofre especial.
Art. 415. A divida publica, pagavel pela fórma prceedentemente indicada, comprehende:
a) a divida consolidada ou 'de finanças;
b) a divida fluctuante, administrativa on de thesourarin.
Sécção li -

Da divida consolidada

Art. 416. A divida publica consolidada, ou fundada. será
paga no paiz ou no estrangeiro, conforme sr trate de divida
interna ou ·externa.
Sub-secção I -

Da divida interna

.~rt. 417. O serviço inherente ao pagamento de .iuro e
resgate dos títulos da divida interna fundada subordina-se á
superintendencia da Caixa de Amortização na fórma do respectivo rrgulamento.
Ar!. 418. Para que possa exercitar integralmente a fiscalizaçã(l a seu cargo, manterá a Caixa rle 'Amortização a ins.
cripção geral de todos os t.ilulos da divida publica, com o'!
detalhes previstos no rm;pectivo rrgulamrmto, c indicação
rlaquelles cujo assentamento. para 0 effeito do pagamento de
juros, tPnha ::;idn fpifo na;, drlcgarias fisracs nos ·Estados.
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Art. 419. A inscripção originaria ou fundamental a cargo
da Caixa de Amortizaçãü sená mantida de maneira a conservar
Rempre em evidencia a quantidade de titulas e de capital rêlativos a cada emprestimo, a cada possuidor e a cada delegacia.
Art. 420. A inscripção nas delegacias fiscaes, para o effeito do pagamento de juros, só poderá operar-se com a autori7:ação prévia da Caixa de Amortização. que annotará nos registros a seu cargo as respectivas guias de transferencias de
assentamento.
Art. 421. Para os fins do disposto no artigo prece•dcnte.
as gnias de t.ransferencia de assentamento de umas para outras rlelogacias serão expedidas em duas vias. remettendo-se
dirPctamente a primeira á delegacia para onde tenham dl'
spr transferidos os titulaR e a segunda á Caixa de Amortização. que, depois rle proceder ÚR devidas annotações e archivar
convenientemente esse documento, officiará á delegacia onde
:::e devP operar o novo assentamento, communicando sua apJl rnYar;ão, caso nada tenha a oppor.
Art. 422. Si não receber essa communicncão dentro de 30
dias eontados da data da expedição da guia, dP,ver:'i a rlolegacia reclamal-a com insistencia, afim rlr podrJ' nrrlcnaJ' o novo
assentamrnto a seu cargo.
Art. 423. A' Caixa de Amortização serão integralmente
distribuídos. no principio de cada anno, os credifos votados
para o serviço da divida interna fundada, qne lhe compete
centralizar, ficando a mesma obrigada a apresentar memmlmente :í. Contadoria Central da Republica e ao Tribunal de
Contas o balanço de todas as operações concernentes ao
mesmo serviço, segundo o~ dados •constantes dr sua escript.uraçfi,o geral em confronto com as rrspectivas tahcllas explicativas do orçamento.
Art. 424. A thesouraria geral do Thesouro Nacional
fará ad thesoureiro da divida publica, srgt'ndo as normas
admini>~tratiyas que forem cstahcleclclas. os snppl'imrntos nrcessarias ao p:i{;amenlo (]o juro c amortizaci"ío da di\·irla in.
te>rna fundada.
Art. 425. Para os pagamentos que tenham de ser feitos
nas ·rlelrgadas fisPars nos ~stados. srriio. prln f:aixa dr Amortização, transferidos os necessarios creditas. observadas as segui ntels normas:
a) um mr,z antes da epoca marcada para o 11agamento
dos inros. !.orlas ns rlelrgacins fiscaes rlPYrrfío remrt.t.er á f:aixa de Amortização uma relação, em duas vias, das apolices
inscriptas em cada uma, detalhando-as nor rmprestimos,
e indicando a correspondente importancia dos juros a pagar
em cada semestre;
b) logo que receber taes relações, fará a secção de contabilidade ela ·Caixa oxaminal-ns em confronto com as inscripções geraes a seu cargo e com a conta de assentamento de
cada delegacia, tendo em vista o movimento semestral das
r•pnliers frnn~fcrirl:ls mediante g11ins:
c)· nos índice~ de numoração de cada rmprrstimo far·sc-fto as deviflas notas, em f6rma synt.hrticn. 011 morln a
evitar-s11 duplicata de concessão ele ereditof;. na hypnthese d11
haver drixado alguma dclrgacia do rlar a devirifl haixa em
'lpnlicr~. cn.io assentamento tenha sirlo tran,frrido para outra;

264

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

d) verificada a regularidade das relações, quer quanto
á quantidade de apolices, quer quanto ao calculo dos juros
a pagar, fará a Caixa de Amortizacão as necessarias operações de transferencia para as delegacias do credito por cada
uma solicitado, devolvendo por essa occasião, devidamonfr
registrada, a primeira via de cada relação;
e) dos supprimentos de fundos a pedir á thesouraria
geral do Thesourd Nacional serão deduzidas as sommas corrospondmlf'.q ao~ rr'f'di!nil lran~~::ridos para a'l delegacias
fiscaes.
f) os crEJdit.os transferidos serão escripturados por emprestimos na escripturação geral da Caixa de Amortização' e
constarão dos seus balanços mcnsacfl. de maneira a poderem
ser, pela Contadoria Central da llepublica e pelo Tribunal de
Contas, cotejados com os pagamentos cffectivamente feitos
pelas delegacias fiscaes.
Art. 426. O pagamento do juro dos titulas da divida iuterna fundada far-sc-á nas épocas e se•gundo as cautelas e
modalidades determinadas no regulamento da Caixa de Amortizaçãd, cujas disposiçües serão observadas pelas delegacias
fiscaes nos Esf a dos, no que forem applicaveis aos pagamento~
a seu cargo.
Art. 427. A importancia d0s juros não recebidos nas
épocas proprias pelos po'ssuidores t>-J titulas da divida publica
ser(l transferida JHtra depusif.n,;, em cont.a, espocifirmda do
cada emprestimo, e só por essa mesma conta poderão ser pagos, quando devidamente reclamados.
Art. 428. O resgate dos titulo's da divida publica realizar-se-á por compra, quando os titulas se acharem abaixo do
par, o por sorteio, quando estiverem ao par ou o excederem.
Art. 429. O sorteio far-sc-á perante a junta administrativa da Caixa de AmorUzar;fto, tres mezcs antes de ser devido o resgate.
Os numeras sorteados serão publicados no Diario O{ficial por seis dias succcssivos c communicados ás delegacias
fiscaes nos Estados cllcarrngarlas elo pagamrmLo dn juros.
Estas repartições fal'fio por s11a vrz os vreeisus anuuneios nas
gazetas de maior circulação.
Art. 430. Os juros das apolices sorteadas nos termos do
artigo antecedente cessarão drsclc o dia marcado para o resgate ..
Art. 431. Os titulos resgatados serão golpeados e incinerados na Caixa de Amortização.
Sub-secção II -

Da divida externa

'Art. 432. O serviço da divida externa, comprehendendo
o pagamento de juros e amorf.iza~.:ão elos cmprestimos conlrallidos em paizes estrangeiros, administra-se directamente pclos banqueiros e agencias financeiras do Brasil no ext.8rior,
na fórma dos respectivos contractos. sob a fiscalização e
superintcnflencia da Delegacia do Thcsourd em Londres á
qual, no principio de cada f'xemicio, serão integralmente di'ltribuiclo~ os Cl'i'rlit.ns pura [7tl fim l'nn-:itonadn' no orcamPn!o
da União.
L

•
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:Art. 433·. Quando, por qualquer eircumstancia, e sem pre,iuizo dos respectivos contractos, tenha sido pelo Ministro
da Fazenda resolvido o pagamento de alguma quota de
,iuro ou de amo'rtização de emprestimos externos no Thesouro
Nacional, será esse acto communicado pela Directoria Geral
do Thesonro á Delegacia em Londres para annullar em sua
escripturação e transferir á Directoria de Contabilidade do
l\linisterid da Fazenda o credito necessario para oocorrer a tal
pagamento, fazendo aos banqueiros a necessaria communicação.
Art.. .}:Jcí. Os supprimnnlos dr fundos ú Dnlrgaria em
Londres para aLtf'lnder ao pagamento da divida externa. serão,
mediante autorização do Ministro' da Fazenda, feitos pe:la
thesouraria geral do Thesouro Nacional, directamente, ou
por intermedio de estabelecimrmtos bancarias com os quaes
mantenha o' Estado conta corrente de movimento.
Art. 435. Dos supprimentos que receber c entre.gar aos
banqueiros ou á agencia financeira do Brasil em Londres,
manterá a delegaüia -conta corrente detalhada, afim de; conftwir facilmente as contas que pela agencia ou pelos mesmos
lHmqncit·o:; forem mensalmente :Jpresentaclas.
As cambiaes recebidas o entregues serão, tanto em taes
contas correntes como nos balanços mnnsaes da delegacia,
men~ionadas cada uma ele per si, com indicação da procedenf'ia c do respectivo numero de ordem.
Art. 1':3G. Para o fim de velar quanto á opportunidadd
dns vag-anwnl">; nn f:npprinwnLos a 8(~11 can:o, a JIP!egacia rln
Thesouro em Londres manterá uma es-cripturação' analytica
do movimento dos emprestimos externos, em harmonia com
a escriptura~ão geral a cargo da Contadoria Central da nepublica.
Art. 137. Os pagamrnl.os effe·rtuarlos JWla ag-f'ncia financeira em Londres, ou quaesquer outros banqueiros, devidamente autorizados ·com fundos á disposição, serão mensalmente classificados pnla r!elegacia nas resprctivas consignações o sub-consignações orçamenlarias c assim inrnrporados
ao balanco mensal a ser remeltido á Contadoria Central da
Republicá c ao Tribunal de Contas.
Art. ·~38. As amortizações e juros nfio reclamados no
correr de cada exercício serão considerados em despesa como
si effectivamente tivessem sido pagos c escripturados como
receita de depositas, para serem po8teridrmente satisfeitos
independentes de novo credito.

Secção III

---<

Sub-secção I -

Da divida fluctuantc
Das dividas em geral

Art. 439. A divida fluctuante' do Estado é aquella que
o Thesouro Nacional co·ntrae por um breve ou indeterminado
pm•ioclo de tempo, quer para attender ·ás momcntaneas necessidades de caixa, quc·r como administrador dos bens de terceiros confiados á sua guarda.
Ar L. 44.0. A divida fluclua11Le cdmprehende:
a) o papel-moeda, ou moeda ficluriaria;
b) as letras do Thesouro;
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c) os bilhetes do Thesouro;
d) os resíduos passivos de exerci cios anterio'res;
e) os depositas.
Art. 441. O resgate da divida fluctuante independe da
existencia de creditas orçamentarios especialmente destinados a esse fim.

Rub-secçã.o II -

Do resgate do papel-m0eda

Art. H2. O resgate do papel-moeda far-sc-á com os
propor,rionados pPln flllllln "'Jwcial rlr1.,tinadn ~ r1ssr1
fim ')!1 com quacsquer outro.s Qtw forem det.errnmados
por lei.
Art. 443. O papel-mneda resgatado pelo Thesnnro Nacbnal será incinerado na Caixa de Amortizacão, peh fôrma
previsb no regulamento dessa repartição.
Art. -141. Considcrar-se-ão resgatado~. para os cffeitog
legaes os saldos das emissões substituirias, cujas ccdnlas não
forer.1' apresentadas á substituição até o limite maximo do
praso para isso marcado.
Art. 445. Serão, egualmente, considerados resgates o~
de~ronto~ soffridos pelas cedulas em substituição e m pagamentns feitos em moeda metalica subsidiaria. como complemento de trocns effectuados.
Art. 446. No balanço financeiro da União classificar-se-á
como operação de credito o resgate de papel-moeda levado
a effeito com recursos outros que não os proporcionados pelo
rrspectivo fundo especial.
Art. 447. O papel-moeda emittirlo sobre a base de lastro-ouro ou com qualquer outra garantia real, será resgatado
nas épocas c pela fórma prevista na lei aue rlominar a esverie.
rr1cur.,o>~

Sub-secção IH -

Do resgate de letras do Thcsonro

Art. 448. A thesouraria geral do Thesouro Nacional niio
poderá, sob pena de responsabilidade do respectiva th~son
rciro. ,,mittir ou resgab,r letras do Thesonro ou quaeqquer
outrns titulas de divida do Estado sem que haja para isso
cxnrl's~a autorizacão de lei.
· Art. 449. As letras do Thcflouro, Que tenham sido emiftidas com autorização legal, serão resgatarias em 11m nu mais
exrrririos. conforme determinação da lei reguladora do caso.
Na falta de menção especial de praso, o resgate operar-se-i
"emprP dentro do proprio exerci cio da emissão.
Art. 450. Quando se verificar o resgate dentro da proprio
C'xercicio em que tenham sido cmittidas as letras, ~erá a despesa classificada no mesmo titulo em que tenha figurado a
re~.rita. operando-se assim a annullação desta.
Art.. 451. Em caso contrario, serão os saldos passivns
t.ranspr·rtados na mesma conta aos exercícios seguin~c3, classifiCando-se como operação de credito a despesa com os subseq:Jenf ec:; resgates.
Art. 452. As letras resgatadas serão inutilizadas pela
thPsouraria geral e periodicamente incinrradas na Caixa de
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:A.morl.ização, mediante requisição da Direotoria de eontabilidarie do Ministerio da Fazenda.
Sub-secção IV -

Do resgate dos bilhetes do Thesouro

Art. 453. Os bilhetes do 'Dhesouro, cmittidos por antecipação de receita, serão resgatados dentro do proprio enrcido da emissão classificada a despesa como operação de credito, no proprÍo titulo em que fenh~ figurado a rrceif . a •. que
resnlf ará assim annullada para effeito do balanço defnlltivo
de cada exercicio.
Art. 454. Na emissão c resgate dos bilhetes do 'fhesonro
observar-se-ão as normas cspeciaeA firmadas no Papifnlo T
do titnlo V do presente regulamento.
Rnb-secção V -

Dos residuos passivos de
anteriores

exerr.icio~

1\rt. -155. A divida fluctuante constituida pelos saldos das
despesas empenhadas em exercícios anteriores, apurada c cscriptm·ada segundo as normas estabelecidas nos ar f.,;. 252 a
254 do presente regulamento, será paga, corno deposito especificado, quando devidamente reclamada, pela mesma conta em
que tenha sido considerada na receita do correspondente exercício.
Art. 456. Os pagamentos das despesas de exerci cios encerrados a que s.e refere o artigo precedente só poderão f'er
effectuados pelo Thesouro Nacionrrl e suas delegacias fiscacs,
ob~ervadas as seguintes normas:
a) as dividas de exercícios findos já registrada;; nessa
verba pelo Tribunal de ContaR e suas delegaçõc.'-' em CXIJrcicios anteriores e que se achem escripturadas como divida fluctuante, em conta nominal do credor, ser-lhe-ão pagas desde
que ~e aprcsrnte á est~ção pagadora, independentemente de
nova petição;
b) os restos a pagar já liquidados e registradus definitivamrnle para pagamento nas verbas proprias serão pagos mediante requerimento do interessado e independentemente da
apresentação de novos documentos;
c) as despesas empenhadas registrada>~ pelo Tribunal de
Contas e suas dr,legações, t:egundo o disposto no § 3° do artigo
2fi2 do presente regulamrnto, eomo divida flucfuanLe do Estado, serão pagas mediante requçrimento do credor, encaminhado pt>la repartição competente e instruido com a comprovat;>.ão
plena de ter sido effectivamente realizado o fornecimento ou
a prestação do serviço cujo pagamento é reclamad0.
Art. 457. Os pagamentos que tiverem de ser effectuados
pelo Thesouro Nacional sr~rüo processados e ord,~narlos pela
Directoria de Contabilidade do mesmo Thesouro. á vista dos
livros de conl as correntes inclividuaes dos credores. que, juntamenlc com a respectiva relação, lhe serão tran;;fendo<; pela
Contadoria Central da llcpu!Jiica·, depois de laiii;ados nelle~
todos os crcditos segundo o determinado nos arts. 253 e 254.
Arl. 458. Os pagamentos a serem feitos pelas lielegacias
fiscacs serão processados pelas compr,tentes contadorias á
visl::t fla~ meqmas contas correntes existentes IIa3 secçôes de
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escripturação, e ordenados pelos delegados fiscaes, com o visto
das delegações do Tribunal de Contas, quando presentes. .
Art. 459. As delegacias só poderão pagar como deposrtos,
pelas mesma c; contas de resíduo~> passivos de. cxel'cic.io~ anteriores, aquellas quantias que tenham sido assim escr1pturadas
uos respectivos balanços.
.
I)ara as dividas dessa natureza de umas delegaCias, que
tenham de ser pagas em outras, precederú a~diencia do Thesouro Nacional que, si assim julgar. coiwem~nte, ordew~rá. o
pagamento do deposito, depois de feita a mdrsp.:msavel liqmdaçãft da divida pela repartição compet?nte, observ.adas ~.s
normas estabelecidas na Sl~cção V do capitulo I ,do ti Lu lo V.,
Art. 460. A liquidação, ou comprovação plena do fornecimento ou serviço effectivamentc realizado, a que se refere a
letra c do art. 456, será feita, na primeira via da conta apresentada, pela repartição a que competir a Iiquidaçfto da divida,
observadas as disposições dos arts. 256 a 262, deste regulamcnt0.
A I't. 46 l. Não sen1 processada á cont.a dos r0siduns passiyos de exercicios anteriores a divida que não se achar
inotruida com a primeira via do acto original do empenho,
OI! documento que o substitua, c guard~ conf~rmidadc cor;r ?S
de! alhos cssenciacs constantes da relaçao registmda pelo Ü'Ihunal de Contas r suas drlegaç:ões.
Paragrapho unico. Consideram-se uetalh.Js os.senciae3
para o E'ffeito do dispostCJ neste artigo:
o numero e data do empenho;
b.) o nome do credor;
d) a imporfancia_ empenhada;
c) o exerci e io, o Ministerio, a verba, a consignação e a
~uh-comignação orçamentaria em aue tenha sido cla.'J.qificada.
n despesa.
Art. 462. As cor.ta.s que, por divergencias fundamentaes
e irremediaveis, não purlerom ser processadas para pagamento,
~egundo o disposto no artigo anterior, só como dividas relacionadas poderão ser satisfeitas. mediante solicilação do ne ..
eessario credito ao Congresso Nacional depois de cancelladas
as inscripções nos competentes registr~s da divida fluctuanle
P.ela férma indicada no art. 464, e promovida a responsabil!dadl.' dos funccionarios que derem causa ás irregularidades
notadas.
Art. 463. Os residuos passivos de exercicos anteriores
pr.-serevem a favor ela União no praso de cinc::J ann•Js contados do ult.imo dia do período aclrlicional ao exercício a que se
referir a divida.
P:~ragrapho uni co. Os registros da divida f!uctuante dessa
natureza, como das demais, serão periodicamenta revistos para
exclu!'ào das dividas prescriptas.
Art. 461~. A exc_Iusüo a que se refere o artig;) anterior
far-!e-á mccl!anll'. bauca nos depositas prescriptos 0 incorporar.:uo das respectivas. quantias á receita publica como renda
eventual da União.
'
Art. .JG5. De todos os requerimentos que processarem para
r.ag~mento farão a Directoria ele Contabilidade dl) Thesouro
~~cir:nal e _as eonta~orias das dAlegacias fiscaes as eompetentts annotaçoes nos lnTos de contas r.orrrntrs e na relação re-
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gistra<la pelo Tribunal de Contas ou suas de!egacõc.'3, observado quanto á dita relação o mesmo regimen estabelecido no
a1 t. 3G3, letra h, z· parte e art. 354, para as guias da vencwlentos não reclamados.
AI t. 466. Os residuos passivos de exercicios anteriores,
cmqnanl.o não liquidados ou PLe§Çriptos, farão parte uos balaJ:ços do activo e passivo admmistrado pela Umão, cumprmdo ás d1versas contabilidades verificar sempre a ex:actidão dos
totaes dessas dividas em confronto com as rc~pecLivas euntas
correntes.
Sub-secção VI a) -

Dos depositos

Normas ge1·acs

Art. 467. A divida fluctuante proveniente dos depo-;itos
que o Thesouro é autorizado a arrecadar, e de que se faz especial menção no capitulo V do titulo III do presente regulamento, será paga nas proprias thesourarias em que taes depositas tenham sido recolhidos, mediante ordenação dos proprios chefes elas repartições a que essas thesourarias estiverem subordinadas.
Paragrapho uni co. Exceptuam-se os vales postaes e
quaesquer outros deposites que, pela sua propria natureza
ou por conveniencia de serviço, devam ser pagos em circumscripção cliffcrente daquella em que tenham sido arrecadados.
Para os vales postaes serão observadas as normas espcciaes consignadas nos regulamentos das respectivas administrações e para os demais depositas as regras estabelecidas nas
alíneas a a d elo art. 469.
Art. 468. O principio que domina a contabilidade dos
depositos é o da perfeita identidade e equivalencia das sahiclas relativamente ás entradas, cujas sommas jámais poderão ser excedidas.
Art. 46!). Para perfeita observancia do disposto no artigo anterior, a restituição de qualquer deposito só poderá
operar-se pelo mesmo titulo c na mesma especie em que
figm'c a receita correspondente nos livros de contas correntes de que trata o paragrapho unico do art. 175 deste
regulamento.
Quando qualquer deposito recolhido em uma repartição
li ver de ser pago em outra, ohscrvar-se-ão as scgu in tcs
rrgras:
a) o pagamento em repartição clifferente da que tenha
arrecadado o deposito depende de prévia autorização da Dxrectoria ele Contabilidade do l\Iinisterio da Fazenda. á qual
incumbe a superintendencia de todas as operações de movimento de fundo'; entre as estações arrecadadoras c pagadoras
da União;
b) a autorização a que se refere a lettra precedente não
será para transferencia do deposito, que n1ío se dará mas
para que determinada rfjpartição possa cffectuar o 'nagamenlo por conta da que escripturou a receitn,
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Esse pagamento, lJUando cffectuado, constituirá uma
operação do movimento do fundos entre a estação quo tiver
arrecadado o a que pagar o deposito;
c) a prévia acquiescencia da Directoria de Contabilidade
do Ministerio da Fazenda será simultaneamente communicada
u arnnas as repartiç,õe::;, A reparti1;.ão pagadora consLituirá
do officio que autorizar o pagamento o competente docurnentu
de de8pesa do muvimer!lu de fundos a debi lu da e~ta1;fin arrecadadora, cobrando da parte quitação em dupl i rata, sendo
uma no documento c outra em separado, que encaminhará
dircctamente áquella no me;;mo dia em que dfect.uar o pagamento;
d) á vista da duplicata da quitação, que será annexada
á communicação recebida da Directoria de Contabilidade do
1\Iinisterio da Fazenda, ordenará o chefe da repartição, onde
figura a receita do deposito, que se lhe dê baixa, a credito
da repartição pagadora, observadas quanto á conta corrente
desta as normas cspeciacs consignadas na seccão V do canitulo
li do titulo V do presente regulamento.
Art. 470. O levantamento de depositas, qualquer que
seja a sua orig·ern, realizar-se-;! pr~lo excrcieio Cill'r·r•ntc. ainda
que esteja aberto o exercício em que tiveram lugar as entradas, cu.ia entrega se reclame, cingindo-se, para isso, a
respectiva escripturação ao regimen da gestão annual.
Verificado que a retirada de depositas em um exercício é
superior ao valor das entradas nesse período, a llifferença
será satisfeita pela fórma prescripta no art. 414.
Art. 471. Os levantamentos parciaes ou integracs de depositos devem ser annotados nas respectivas guias de recolhimento, bem como nas c01rrc,spondent~s vartidas de receita.
b)

~

Dos depositas publicas

Art. 472. A restituição dos depositas publico::; recolhido:>
cofre espceial a c;;:;~· fi 111 dP,;I inarl". f;JT·-~··-:·r' >'t'!llpn• :í
vista de mandado. expedido pela propl'la autoridade que !ra.ia
ordenado o recollnmento, e segundo as normas prescriptas uo
aecreto n. 2.846, de 19 de março de 18!J8.
A!t. 473. Os ma_ndados não serão cumpridos pelo the>;OUreiro sem que o director da Recebedorm apponha préviamente aos mesmos o seu Cwnpm-sc.
Art. 47 4. As precatarias para levantamento de dinhe 1ros
do cofre d~ _depositos publicos para pagamento de impostos
e outras dividas pertencentes á Fazenda, serão expedidas a
favor do. thesoureiro da RecebedoJ•ia c acompanhadas de guia
em duplicata, passada pelo respectivo escrivão.
Paragr~pho unico. Nes~a~ guias será annotado o pagamento dos Impost(}S ou ~a divida e e~t~·egue uma via á parte,
acompanhada do conhcermento da drvHla, para ser exhibida
em juizo.
Art.. 47::í. O juiz que prinwiro rlc1TefotJ e deposilo ( i ' )
competente para o mandar levautar sob gua responsabilidade
assim como para novas penhoras, embargos e outros ado~
de jurisdiçA.o •I
af!
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§ 1. Quanto aos depositas ordenados por autoridades administrativas ou judiciaes do antigo regimen, o seu levantamento, embargos, penhoras e mais actos concernentes compelem áquellas que no actual regimen lhes corTcspoHucm,
conforme a sua jurisdição o categoria.
§ 2. o Do mesmo modo, quando o processo originaria do
dcposilo for julgado em es{.aneia ~uperior, o respcelivo j11iz
ou autoridade desta poderá autorizar o lcvantamcnlo c pruccdct· <til~ 1lemais a c tos relativos ao mesmo tempo.
Art. 4/G. As quantias suppridas ao Thesouro Nacional
serão cscl'ipturadas em conta corrento como depositos de di-·
versas origens e por essa mesma conta restituídas, sempre
que aquellc cofre carecer de fundos para ai tender: au lcvautamcnto de depositas.
0

c) _, Dos empreslimos do Co[J'(? df?

Orphão.~

Art . .1J/7. Os dcpositos ret\o]]lirln~ ao Col'rc dr: Orpllftos
terão a escripturação especial rccommendada no decreto numero fí. U:J, de 27 do fevereiro do I !)0o1, a c·.argo dos c~scri
vães dos juizos competentes.
Art. 478. As importancias recolhidas ao~ cofres ao Thesouro Nacional c das Delegacias Fiscacs nos Estados, de dinhmros a cargo do Cofre de Orphãos, são consideradas cmIJL'estimos do mesmo Cofre, c vencerão o jum do fí %, fixado
no al'L. 13 da lei n. 779, do G de setembro de l8rí't, e art. 8\
§ 17, da lei n. 2.940, de 31 de outubro de 1879.
•\1-l. 479. Os depositas provenientes dos emprrstimos do
Cofre de Orphãos serão restituídos por conta do saldo de
cada emp!'estimo, na conformidade ela discriminação 1:onstanto
das respectivas guias de receita, que deverão conter:
a) os nomes dos orphãos c as datas dos seus nascimentos;
b) as filiações;
c) a proveniencia dos peculios;
d) as importancias que pei'Lcnccrem a cada orpl1ão.
Art. 1.80. Os prcl idos de en trrga seriio fei los poJ' 111 ·.~ w
de officio em que se declare o individuo a quem tiver rio ser
fcifo o pagamento; o nome do orphão a quem pertr:ncet·cm as
sonunas; a sua filiação c a provenicncia do perulio; a data
do emprcslimo e as importancias discriminadas do capital c
juros ..
Além disso, nos casos de maioridade, casam~nto ou oiJito
dos orphãos, as requisições deveriio declarar as datas desses
acontecimentos, para se calcular o juro sómente até o dia
anterior.
§ i. o Os chefes das repartições, qu~ satisfizerem requisições de pagamento ou cntrrl.'a de dinheiro de orphãos, que
niio huu verem sido feitas, de ,lccôrdo r,om a~ prescripções
drslc artigo, são responsaveis pelas inrportanciar; fllll~ manrlal'Clll rnlrrg-ar.
~ 2. • As requisiçõe~ de entrega de dinheiro~ de orphãos,
tprn não trouxerem reconhecida a firma dn jniz 11fl'ieiantr: por
Il'ltario publico do Jogar, não scrãn satisfeitas, sob pena rte
incorrer o ordenador da entrega na disposição penal do ~ t•
deste artigo.
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Art. 48:1.. Os juros de dinheiros de orphãos, quo tiverem
entrado por emprestimo, e bem assim as sommas que da
mesma fórrna forem exigidas, ou sejam para alimentos ou
para serem entregues aos orphãos por se acharem emancipados, só poderão ser reclamados pelo mesmo que promoveu
o recolhimento, e pagos pela mesma repartição em que tiverem entrada, independente ele qualquer instrumento, que não
seja a requisição official do juiz, expedida de conformidade
com o artigo pr-ecedente.
Art. 482. A' vista elos documrntüs ele que tratam os
arts. 480 c 481, proccder-sc-(t no Tl!esouro c nas delcg·acias
:fiscaes á verificacão do calculo dos juros e da importancJa
do capital a restituir-se, e bem assim da exacta concordancia das circumst::mcias especificadas no art. 480.
§ i. • Si o pedido de entrega referir-se unicamente a
juros, c não a juros c eapital, U:LJuclles sL·, serão rccla!llauu::;
e pagos por anno completo.
§ 2. • O pagamento de juros devidos depende de prévia
classificac-ão da despesa na competente rubrica or(:amcntaria ..
Art. 483. As mesas de rendas e as collectorias não tem
competencia para entregar dinheiros de orphãos, nem para
tomar conhecimento das requisições dessa natureza. Essas requisições devem ser encaminhadas dircctamcnte para o '!'besouro ou para as delegacias fiscaes.
Art. 484. O Thesouro Nacional e as del.egacias fiscaes
nada têm que ver com a applicacão que derem os juizes aos
dinheiros de orphãos retirados dos cofres publicos.

d) -

Dos bens de defuntos e ausentes

Art. 485 - Os lJens de deftu1tos e ausentes obcrlercrão ás
nórmas especiaes de contabilidade e cs·~ripturacão e.:;tabolecidas no capitulo li do decreto n. 2.433, de 1il de }unho de :1.859,
a cargo .dos competentes juizos.
Art. 486. As importancias recolhida~ <to Thesouro Nacional ou suas delegacias por conta dos ben'! de defuntos terão
cscripturação especificada em livros d'l contas correntes, do
onde constarão todos os detalhes das guias de recolhimento.
Art. 487. Os fundos das heranças jacentes e bPns vagos
recolhidos ao Thesouro Nacional ou ás delegacias fiscaes serão
f'ntregues aos legítimos herdeiro~, ou a quem de direito pertenc.erem, á vista de preeat.orias expedidas pelo juizo competente, acompanhadas das habilitações origi:;aes, ficando traslado de !las nos respectivos cartorios.
Art. 488. As precatarias para levantamento de depositas
serão sulJstituidas por simples officio do juiz sen;prp que o
valor da heran~a não exeecler do 20 :000~. sem emolumento
algum.
ArL 48!). A apresentar;ão dos autos originaes do que trata
o art. 487 não é extensiva aos pt·oeessos e sentenças relativas
ao .pagamento de dividas passiYas de heranca, a res1wifo das
quaes se procederá nos termos à a legislaçíl.o em vigor.
Art .. 490. Nenhuma entrega dos bens de herança jacente
se cffcetuará sem que do neto quo clcprccal' a entrega conste o
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pag-amento prévio dos impostos que forem devidos pela herança ou legado, o que não será extenstvo aos credorrs.
Art. 491. Nenhum precator10 ou officio, em virtude do
quai se requisite o levantamento de dinheiros ou bem pertencentes a heranças jacentes ou bem vago::;, será cumprido sem
que do mesmo const.e a intimação da sentença a qur?m de direito for e que nenhuma opposição houye do curador ou do"
fiscaes da Fazenda, ou, tendo havido, que se satisfizeram as d!ligencias requeridas, ou se proseguiu nos Iermos ulteriorcH
do processo, na Lírma da legislação em ''i!.';or.
e) -Das caixas cconomicas

Art. 492. As caixas cconomicas da União funccionam sob
a garantia do Governo, quo responderá pela restituição das
quantias nellas depositadas, na conformidade das leis da sua
instituição.
Art. 493. Os depositas feitos nas caixas economieas, bem
como os emprestimos com ellas contrahirlos, obedecerão ao
regimen do contauilidacle c oscrip!urar:uo insl i Lu ido no seu
regulamento.
Art. 494. Os saldos das operações serão recolhidos, na
Capital da Ropublica, ao Thesouro Nacional. e nos :Estados,
ás delegacias fiscaes, que, com relação ao abono de juros,
procederão nos termos dos arts. 17:3 c q.(JG.
Art. 495. As quantias recolhidas aos cofres do Thesouro
Nacional e das delegacias fiscaes nos Estados, pelas caixas
economicas, como saldo disponível do respectivo movimento,
terão escript.uração especial em conta ~orrente abqrt:l a cada
caixa, e a debito dessa mesma conta correrão todas as quantias
que tiverem de ser restituídas.
Art. !(()(i. Na auscncia do arto a que se refere o § f o do
art. 173, os depositas das Cnixns E·conmuicas vencerão, capitalizados por· semestres, os juros anntra-es de 5 '7o na Capital d<t
Republica c 5 % o/o nos Estados, juros eõscs que ~orão scnleStralmcnte abonados ás mesmas caixas ncln Tlrc:;ouuJ ou suas
dele~acias, depois rle classificada a clcsrwsa na com)'ctento
rulírica do nrr:amrmto, rlentro dos croditos rnncrriirio.s.
Verificada r. insufficicncia do credito •1istribuido, devem
as delegacias providenciar immr:diatamnnfe para a concessão
do reforço nccessario.
Art. 497. Dos juros abonados pelo Thcsnuro Nacional ou
pelas delegacias fiscaes, as caixas econumicas sr~ ntiliz.a.rfío
de % % para occorrerem ás dPspcsas com o seu custeio c o
restante será abonado aos seus doposit.an trs. r]8 aeci\rdo ·rom
o regulamento que baixou com o dccrdo n. 1!. 81:.'0. de r;; do
dezembro do 1ll15.
Art. 498. Os saldos credores das contas correntes das caixas oconomicas serão transportados ao ex~rcido SC!>; 1.'.inte no
primeiro rlia util do cada anno, depois do c~lcnlados e creditados os jur-os relativos ao segundo semestre do armo findo.
Art. 499. As quantias pert.encentes ás caixas c~onomicas,
recol•hidas rw 'l'hcsouro e ás <lolegacias fiscaes, poderão ser
ffinpregadr.s na amortização da divida fundada ou n:lq desposas ordinarias do Estado, si não forem applicudas em operações de emprestirnos.,
Leis de 1922 -

V o!. IV I
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Art. 500. Completos, o patnmonio e fundo de resl'rva das
caixas economicas, far-se-á a reducção proporcional do juro
abonado pelo Thesouro ás quantias a !li depositadas.
f) -

Do& saldos pertencentes a. fundos

~

caixas especiae1,

Art. 501. Os saldos não applieados da receita dl'lltinada á
constituição de fundos especiaes, que, na conformidade do disposto no art. 177, forem transferidos para deposllos, terão
conta corrente aberta em livros apropriados, a cujo depito !e
levarão as quantias que se retirarem.
Art. 502. A transferencia para depm;itos será feita independente de registro prévio do Tribunal de Conta'l e suai:'l
delegações, mas deverá ser posteriormente sujeita ao seu
exame e approvação.
Art. 503. Concluídos ou ':'xtinctos os serviços oue deveriam ser custeados pelos fundos em deposito, prescreverão
estes no fim de cinco annos, contados da data da conclusão ou
extincção de taes serviços.
Art. 504. Os pagamentos que tiverem <.i e ser sntisfeitos
por conta de depositas desta natureza ~C"flO liqnid:Idos na
fórma do di~posto na secção III do capitulú I do pre.~ente titulo.
Art. 505. Nenhum compromisso poder<'i. ser g,gsumido
além das forças dos depositos desta natureza e os que o forem
só poderão ser p1·ocessados como divida rP!acionada, na fórma
do dispostc no art. 97, punidos os fun·~cior.arios resp'lnsaveis
na conformidade do que estabelece o § 2<> do mesmo artigo.,
o) -

Dos. depositas de

diver.~as

ori(Jens

Art. 506. A restituição das quantias recolhidas a<:~s cofres
publicas, a titule de deposito .je diversas ongens, será processada na conformidade das nórmas especiaes estabelecidas para
cada caso, mas consoante sempre a doutrina firmada nos artigos 468 e 469 do presente regulamento.
Art. 507. Os vales postaes &erão pagos 'legundo as nórmas
prescriptas no regulamento da administração geral dos Correios, que centralizará os serviços de fiscallzação e compensação dos pagamentos feitos em quaesquer rrpartições subordinadas.
Art. 5{]18. As taxas e os beneficios de loterias destinados
aos institutos de caridade e inslrucção serão transferidos para
o Tl;esouro Nacional, cuja Directoria de Codabilid'ld~ centralizará o serviço de apuração e rateio e ordenará o p'lgamento
das quotas devidas, segundo as nórmas preseriptas n:t segunda
parte do art. 469 .
Art. 509. AR consignaç.ões 'descontadas em folha aos funccionarios publicas civis ou mil itarrs e aos inactivos p pensionistas serão pagas na conformidade do disposto na secção IV
do capitulo lll do presente titulo.
Art. 51 O. Os drpositos e cauç-õe~ feitool em titulos regerse-ão pelas nórmas especiaes estabelecidas no capitulo 111 d.)
titulo V.
·
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As cauções feitas em dinheiro serão, porém, transferidas
por supprimentos para o caixa geral, que as restituirá, quando
reclamadas, ao caixa especial de depositas e cauções, para serem por intermedio deste entregues aos le~itimos d'J!lOS.
Art. 511 . Os supprimentos dos cofres dJ deposito'! e cauções, depositas publicas, juros em deposito e outros terão a
escripturação analytica recommendada no paragrapho unico
do art. 175, mas de modo a manter scmpy·e em evidencia o
saldo credor que, sob pretexto algum, poderá ser excedido.
Art. 512. Os depositas recolhidos aos cofres publicas, dos
quaes não se conheça senhor certo, serao Pscripturados sob o
titulo generico de "depositas para quem de direito" e as restituições reclamadas só poderão ser effectivamente attendidas
depois de produ:zida, pelos meios legaes, a prova pleva do direito de propriedade que assiste ao reclamante.
Art. 513. Só serão transferidos para a Thesouro aquelles
depositas cuja apuração e distribuição ao !nesmo Thesouro
caiba effectuar, como as quotas de ber:e!'i:::tOs de loterias e
outros.
Nos demais casos observar-se-ão sempre as nórmas prescrirJtas nas alineas a a ti do art. 469.
Art. 514. Nos balanços mensaes, como nos definitivos, de
todas as estaçõe:> arrecadadoras e pagadoras da Uniiio, serão
os depositas de diversas origens discriminado5, tanto na receita
como na despesa, de conformidade com as intitulacões ~erta~
nos livros de contas correntes aos mesmos especialmente deatinudos.

h) -

Disposições especiaes sobre as multas em depo.,ito

Art. 515. A importancia das multas depositadas para recurso deverá ser, pelos agentes da arrecadacão, recolhida ao
'I'hesouro Nacional ou suas de'legacias com o saldo do mez em
que tenham sido arrecadadas, ahi permanecendo em deposito
até final solução do recurso.
§ 1.• Emquanto esrcripturadas as multas em deposito, nenhuma percentagem derverá. ser pela sua arrecadação abonada
aos exaotores federaes.
§ 2. • Passada em ,julgado a decisão que confirmar a multa
imposta, será ella communicada ao agente da aiTecadaçiio que
a tiver recolhido ao Thesouro ou suas dPiegacias, para q1~e o
mesmo agente, no balancete rlo mez em quo receber a cummunicacão, considere 50 % dessa mulla em receita, cotno n~nda
eventual da União, e cobre sobre a mesma a percentagem que
lhe CDUhPr, lerando ao mesmo tempo r;•~tial impnri:trll'ia á ck~
pesa. co11w rrcolllida por llJO\·intrnlo 1le l'unrlus á drlr'''flr'ia ou
au Thesnuro Nacional, aos tJuaes irmnecliatamonfc avisará por
ufficio r~ssa operação, indicando o numeTo e data du ufficio
CJlW lhe commuuicou a solução final do recurso.
~ 3. • A' vis f a do aviso a que so refrre o para~rapho an'r'I'ÍOt\ a (\eleg-acia fis('al ou o Tltesnuro Nat:i•lllal J)l"üC''deriio '{1;
baixa da multa pela fórma indicada na secção V do capitulo
II do titulo V deste regulamento. escripl.urando 50 o/o como
movimento do fundos com a colleetoria respPctiva e 50 o/o
como deposito a favor do empregado que tn·or dire·i to á mclacle
da multa imposta.
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Art. 516. A adjudicação aos empregados federaes, ou a
particulares denunciantes, de parte das multas applicadas por
sonegação de impostos, ou infraeção de leis ou regulamentos,
só se fará nos casos em que tal concessão estiver expressamente prevista nas leis ou regulamentos de que se tratar .
Art. 517. A adjudicação a .que se refere o artigo antecedente só terá Jogar quando do processo respectivo constar claramente que as multas foram impostas em virtude de participação ou diligencia do funccionario, levadas a .effeito em tempo
opportuno.
§ 1. o Não terá lagar a adjudicação, ao empregado autoante
ou apprehensor, de parte das apprehensões ou multas recolhidas
aos cofres publicas quando estas se tenham verificado em virtude de denuncia dada clire'Ctamente á repartição fiscal da circumscripção respectiva, c o empregado tenha apenas agido em
funcção do seu cargo, por determinação do respectivo chefe ..
§ 2. Os chefes das repartições fiscaes não têm direito,
em caso algurr,, ao producto das apprchensões e multas, ainda
que se Yerifiquem por diligcncia sua.
Art. 518. As quotas não reclamadas das multas escripturadas .em deposito a favor dos empregados federaes 1 ou de denunciantes, prescrevem a favor da Fazenda em Cinco annos,
contados da data em que haja passado em julgado a respectiva
decisão.
0

CAPITUIJO VII
DAS DESPESAS PAGAYEIS NO ESTRANGEIRO

Secção I - Das despesas a cargo da Delegacia do Thesouro em
Londres
Art. 51!3. A delegacia do Thesouro em Londres superintende o pagamento das despesas feitas no estrangeiro, com excepção apenas das de que trata a secção subsequente.
Art. G20. Para exacto cumprimento das attribuições •conferida,g no artigo antecedente. á Delegacia do Thesouro em Londres serão integralmente distribuídos, no principio de cada
anno. os creditas necessarios para occorrer ao pagamento das
dPspésas do pessoal c material relativos ao corpo diplomalico
f) consular, ao funceionamcnto da delc~acia, ·ás despesas 1).0 exterior dos Ministerios da Marinha c Guerra, ás garantias de
juros c subvenções, ao serviço da divida externa e finalmente
a todas as despesas declaradamente a seu -cargo por força de
disposiç-ões regulamentares ou de delegação do Ministerio da
Fazenda.
Art. 521. Todos os pagamentos feitos pera Delegacia do
Thesouro em Londres serão escripturados em réis ouro, na
base da paridade legal, qualquer que seja a moeda em que
tenham de ser satisfei toR, procedendo-se, para isso, á necessaria conversão a essa basr, na hypothcse de depreciação da
moeda representativa da cspEeio em causa.
Art. 522. O pagamento do pessoal c material relativos ao
corpo diplomatico e consular será feito mediante saque a tres
dias de vista contra a Deleg:JJcia em Londres.
Esses saques serão ·confirmados por cartas, acompanhadas
de todos os comprovantes da despesa.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

277

Art. 523. O serviço da divida externa será provido e centralizado pela Delegacia em Londres segundo as normas constantes da Seccão I do capitulo precedente.
Art. 524. Os pag::wH'ntos das despesas dos derna is Ministerias serão attendidos á vroporcão que forem sendo requisitados pe·los respectivos titulares, observadas pela delegacia. em
tudo quanto forem applicaveis, as normas estabelecidas no
presente ti tu lo.
Art. 52:;>. Os saldos das rlespesas empenhadas a cargo da
delegacia, por conta dos creditos que lhe• são distribuídos, serão escripturados em deposito, como resíduos passivos de exercidos encerrados e por essa mesma conta correrão os pagamentos posteriores, durante o quinquennio que anteceder á
prescripção.
Art.. 52G. Para escripturação dos pag-amentos fciLos por
depositas, ·concernentes aos restos a pagar de exercícios anterioreJ, manterá a delegacia registros analyticos para cada exercício, afim de evitar que sejam excedidos os respectivos creditas.
Nos balancos mensaes e definitivos taes pagamentos serão
lambem discriminados quanto ao nome do credor e á verba e
sub-consignar;ão por onde corria opjwrf.unamento a despesa.
Secção li-Das

des]JCsa.~

paaavcis dircr:tamentc

Art. 527. As despesa~ pagaveis directament.e no cstrangl1iro, relativas {t acquisicão de nHwhinas c materiacs, ou a
qualquer outro fornecimento ou serviço, podem ser satisfeitas
mediante ordem telegrap'hica, rPmessa do cambiars, 011 acceite
de lettras de cambio, a praso nunca inferior a I O dias de
vista.
Art. 528. As despesas pagavPis pelos meios indicarlos no
arUg-o preccclcnlc comprehcnclem unicamente aquellcs fornecimentos o scrvicos indispr'nsaveis e nrgcntes para os quacs
tenha sido dispensada a concurrencia publica, consoante o
disposto no art. 246 deste regulamento e para cuja satisf'acão
podem ser concedidos ade-antamentos, segundo o principio estabelecido na lettra b do art. 267.
~ t.o Tratando-se de despesas custeadas 110r creditas em
ouro, não distribuídos á Delegacia em Londre·s, serão as mesmas previamente empenhadas nessa especie, sobre a base da
paridade legal, qualque-r que seja a moeda estrangeira em que
tenham de ser satisfeitas.
§ 2. Para as despesas a "erem pagas por conta de crerlitos em papel, proccder-~e-á ao empenho prla fôrma indicada
na 3• parte da letra b do paragTapho uni co do art. 232.
Art. 529. Os pagamentos urgentes, que tenham de ser satisfeitos mediante ordem telegraphica, serão feitos por intermedia do Banco do Brasil, e as respectivas importancias consideradas como adeantamentos, sujeitos a posterior comprovacão, segundo as normas estabelecidas no capitulo TI do presente titulo.
Paragrapho nnico. Do aviso em qno for pediria ao !\finisterio da Fazenda a expedição da ordem t.elegraphica constará
a verba por onde deve eorrer a despesa, brm 'como n dr.clara(:ão expressa de qu,~ esta é comportaria pelo saldo daquella.
Art. 530. As ordens telegraphicas expedidas para pagamento de machinas on rnntrriar·s no estrang-eiro só poderão ser
0
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.satigfeitas pelos estabelecimentos aos quaes competir o pagamento mediante apresentação e entrega dos documentos de
embarque devidamente endossados, os quaes serão pelos
mesmos immediatamentc encaminhados ao ordenador do pagamento, como prova de extincção da divida.
Art. 531. Tratando-se de pagamento por mlio de cambiaes, serão as mesmas tomadas por intermedio do Banco do
Brasil. em conta corrente, e por este entregues á Directoria de
Contabilidade do Ministerio da Fazenda, que, em officio assignado pelo director, autorizará o thesoureiro geral a endossaias a quem de direito.
§ 1. • As cambiaes destinadas a pagamentos no exterior,
sacadas a favor do '.Dhesouro e recebidas para s"erem endossadas pelo thesoureiro, terão entrada e sabida no caixa geral.
§ 2. • Si do contrado de fornecimento constar que o pagamento tenha de ser feito em paiz estrangeiro e contra entrega dos documentos de embarque, a cambial será immediatamente remettida, observando-se quanto ao destino de tacs
documentos o disposto no final do artigo precedente.
§ 3." No caso, porém, dr- se tratar de pagamento a ser
feito no exterior, mas depois de recPbido e verificado o material, a cambial ficará drpnsitacta nn Thüsnuro Nacional ou
na D0lr~a()ia r•rn Lrmrlres. ai(\ (]ue. fcifrt nrru,...lla Yf'rificaçãn,
seja orrlenado o pa•;amento, p só enLão será arruella endossada.
Havendo, p0n\m. iln•norn onr, pos~a exrerlnr o pno~n dentro
do qunl deve ser p~ga a cambial. sPrá a impnrtancia ela mesma
recebida, ou manrlnd~ crrditrlt' ao Tllrsonrn, em conta ~orrente,
peln e~f:lbnlr~inwnto quf1 tiver dr ~at.ísfa:>:cl-a no estrmH~eiro,
até que se torne devido o pagamnnto do material encommendado.
Art. 5:~?. Qnnntn ao~ n~C!"am~ntn3 aun ten11r.m rlP effcctuar-se medinnte lrttra rle cambio ~acarla pelo forneerrlor· c
acceita pelo Ministcrio ao qual cnrnpt'!c a orrlennção da despesa, srr::.í esta pt·cvinmentr rcgisf.rada pelo Tribunal de Contas, si o r raso do acccite for maior de 30 dias de vista.
§ 1.• Para ns fins do disposto ne~le artigo, o sacnrlor, C0!1ternporaneamcnte á emissão da cnmbial, deve dar aviso ao Ministcrio contra o qual c\ sacada a leltra de cambio, regulada
esta de modo que aquelle :'llinisterio frmJ1a o tempo ne~N;sario
para providenciar quanto á expedição da ordem de pagamento
e o registro da mnsma pelo Tribunal de Contas.
~ 2.• A ordem de pagamento a que se refere o paragrapho
anterhr deve ser expedida a favor da pessoa ou da firma a
cuja ordem são sacadas as cambiaes, e deve indicar ü objecto
e a classificação da despesa. o dia preciso em que tei'I:.í de ser
feito o pagamento, que será o do vencimento da letra acceita,
hem como declarar que a quitação deve ser dad:J. pelo ultimo
endos»ado .
. ~ 3." O pagamento desse mandato será feito pela thesourana contra entrega da cambial munida da respectiva quitação. 1\s cambiaes pagas serão annexadas aos proce'3so.-; que
constituem os documentos de despesa.
·
Art. 533. Quando se tratar de letra de cambio Racada de
10 a 30 dias de vista, deve o Ministerio ao qual comnete a
ordenação da despesa. e na mesma occasião em que lhe for
apre ..;P.ntado o saque para o acceite, solicitar do 1\linisterw da
Fazenda o adeantamento da importancia necessarii\ ao paga-
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manto, cuja posterior legalização reger-se--'á pelas normas estabelecidas no capitulo II do presente titulo.
A.rt.. 534. As cambiaes remettidas pelo Tbesonro á delegrucia em Londres, por conta de creditas em papel, devidamente
registrados pelo Tribunal de Contas, serão peh me;;ma deleg~,cia consideradas em sua escripturação como receita e despesa de movimento de fundos, cabendo ao mesmo Thesouro
a classificação da despesa na competente rubrica orçamentaria, pelo preço de acquisição das alludidas cambiaeil, accrescido dos gastos de commissão e aviso.
CAPITULO VIII
DO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Secção I -

Normas geraes

Art. 535. Nenhuma ordem de pagamento 'lerá cnmpridá
pelos thesoureiros, pagadores, exactores e demais agentes da
arlministração si não se ar-har revestida das formalidarles
prescriptas neste regulamento, e todos quantos deixarem ele
observar a presente di!"posição srrão comrwll irlos a indemnizar
os ccfres publicos das quantias irregularmente pagas, segundo
o disposto no art. 279 e seus paragrapbos.
Art. 53ô. Ao receberem os mandados de pagamento, ou
af!eantamento de sommas a funccionarios de quae':lquer reparti<:<ies, devem os tbescureiros, pagadores c demai<> agentes
certiFicar-se de sua regularidade, em face do r'3gi-;tro do Tribunal de Contas ou suas delegações e da escripluração a cargo
da Co11ladoria Central da Republica, no Thesouro ~acionai, ou
das secções de contabilidade das demais repartições pagadoras da União, e, no caso de encontrarem qnacsquer erro!'!,
deixarão de effcctuar o pagamento, informando immediata~
mente de tal occurrencia ao chefe a que estiverem snbnrdinadr-s, o qual providenciará no sentido de sanar-se a irregulaririade notada.
Art. 537. Dada a hypothese de pagamento de um mandado ~uja somma em algarismos não corresponda !\ quantia
escriptu por extenso, os thesoureiros, pagadores e demais
agente~ só poderão ser creditados pela somma menor, ficando
inctividnalmente responsaveis pela differenca entre esta e a
m1.ior ouantia paga.
Art. 538. Os tbesoureiros e agentes pagadores drvem
pffectnar os pagamentos aos credores que se aprnsentarem
pessoalmente ou aos seus successores ou representantes legae'l.
Art. 539. A prova da successão ou representação far-se-á
prla fórma nre~crinfa no art. 270 rio presente re!!nlamento
fl a rlll iflcnfirlnrlp na fiP~~Ort fiO CrPrlOT' OU RP11 r<>nr0SCntanfe,
segunrln as normas estnhPierirlns nos nrt~. ::l::lfí e ::l::lfi.
~ 1. Si ~e tratar dP orrlrm rle pagamento cxp~'rlida a favor rJp llilla firma COillffiPrcial. rleVPrá n flOCiO q11e !iver rle dai'
qnitaf'iln apre~entar o rPspPctivo contracto commercial e o
re~i~tro da firma na Junta C0mmercial, provando ter poderes
exprm:~os para assignar a mesma firma.
0
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~ 2.• 8i se tratar de mandado expedido a favor de uma
sodetlu.de anonyma, além dos estatutos registrado<; na .Junta
Crommercial, deverá a pessoa que se apresentar para receber a
respectiva importancia :azer a prova de repres.entação legal
da scciedacle, em juizo c fóra dclle, bem como da ()Utorga de
pocJpr·cs para dar a necessaria quitação.
Art. 5-10. Da impugnação, feita pelos thesoureíros e agentes pagadores ás procurações c quaesquer documentos, com
fnndamento na illegalidade dos mesmos, para habilitarem ao
recebimento ele quantias devidas pelo Estado, poclerfto os interesf'af!os recorrer para o chefe da repartição a que taes thesourciros ou pagadores flStiverem subordinados, o qual dará
sua decisão por escripto na petição dos mesmos interes;:ados.
Art. 541. As thesourarias e pagadorias manterão um ree:istrc· das procurações em causa propria outorgadas pelos
crednres.
Só poderão, porém, ser admittidas a registro aqnellas
procnraç.(íes quP eonliYf'l'l!lll á margem nn 'in (ine a rlcclaração, firmada pelo funccionario incumbido do processo qa divida, ele ter sido tal procuração em causa propria annotada na
re!"pectiva ordem de pagamento.
Art. 542. Dcverrto. rgualmenl n. as thesourarias e pagadarias manter um livro apropriado para o registro das firmas
dos credores e daquellos que as abonarem com a acquiescencia
dos agentes pagadores, por serem destes conhecidos.
Art. 543. Os credores devem, na presença de quem paga,
lançar a quitação sobre a propria conta ou ordem de pagamento, declarando por extenso a quantia recebida, datando-a
sobre o sello devido o suhsn·evPJHlo-a enm seu proprio nome
conforme conste da mesma conta ou ordem de pagamento.
Si uma mesma requisição capear diversas 0ontas, o cred'Jr dará quitação em caàa uma dellas, pela fórma acima indicada.
Paragrapho uni co. Dado o caso do credor não poder ou
não saber escrever, a .quitação poderá ser dada por outrem,
que assignani a seu rogo, com o teQtcmunho de duas pcsso~s
idonca"', a juizo do pagador.
Art. 544. Os thesoureir0-3 e agentes pagadore'3 podem
acceitar, sob sua exclusiva responsabilidade, quitação ou recibo exarado em papel á parte, em que se dec!are •J recebimento da somma devida, oscripta esta por extenso, a causa
do pagamento o qualquer outra circumstancia indispensavel.
Os reeibos nessas condições deverão ser collados ás cc•ntas
ou ordens de pagamento, lançando os thesoureiros c pagadores, sobre elles, a data do pagamento e a sua assignatura, que
deverá ser apposta parte sobre a conta e parte sobre o recibo á mesma co !lado.
Art. G45. No acto do pagamento os thesoureiro<; e agentes pagadores elevem oppor sobre cada uma das eontas ou orden<; de pagamento um carimbo com declaraçãn de 4:PAGO:.
e a indicação da data e logar do pagamento.
Na h:>pothese de recibo firmado á parte e eolladn á conta
ou mdcm de pagamento, consoante o disposto na 2• parta do
a~tigo anteriot, o carimbo será :..vpus.Lu i.k modo que seus
d1zeres seJam Impressos parte sobre o titulo de credito e parte
sobre a quitação collada ao mesmo.
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Art. 546. Nenhuma quitacão poderá ser acceita sob re::erva ou condicões.
Art. 547. Quando uma ordem de pagamento ou adeantamente tenha sido emittida em favor do titular de um determinado cargo, sem indicação nominal da pessoa a quem compete receber a importancia, deve essa, ao dar a quitação, ese-re.ver, além do seu nome e cognome, a qualidade offici!tl que
lhe dá direito de recebei-a e firmar a respectiva quitação.
§ 1°. No caso de ausencia do titular, póde ser acceita a
quitação de quem legalmente o substitua na ordem hierarchica,
declarando esse que recebe pelo funccionario ausent9 ou impedido, e subscrevendo com sua assignatura a sua propria
qualiuade official.
§ 2°. .\ repartição pagadora lançará na relação do's
responsaveis por adeantamentos o nome individual da pessoa
que tiver firmado a quitação.
Art. 548. Quanto ás ordens de pagamento que cornprehendam descontos a favor do Estado nu dr, tr.rceiros, a quitaÇão dos credores dr.ve ser dada pela somrna liquida effectivamento paga.
Si se tratar, porém, de retenção que deva ser creditada em
conta especitll ao proprio credor, a quitação deverá ser dada
pelo total do mandado, recolhendo-se como receita, mediante
guia, a imp01'tancia retida para credito em conta especial.
Art. 5!19. Os thesoureiros e os agentes pagadores são
responsaveis pela regularidade da quitação das ordens de pagamento ou tle adeantamcnto pelos mesmos satisfeitos.
Art. 550. Os mandados emittidos c pagos pelo modo estabelecido mo presente regulamento produzem effeito definitivo,
tanto Ras contas dos thesoureiros e agentes pagadores quanto
nas das administrações do Estado, embora depois de feito o
pagamento se reconheça que foi naga •Juantia maior ou indevida.
§ 1, Verificado o pagamento a mais ou indevido, a administração competente providenciará para o re.colhimento da
respectiva importancia aos cofres publicos, a qual será escripturada como despesa a annullar, si ainda estiver aberto o
exercício relativo ao pagamento, 011 como indcmnização, em
caso contrario.
§, 2. Si os mandados contiverem erro contra os credores,
c.crá expedida, a requerimento se11, nova ordC111 dr, pagamento
pela diffE~rença ainda devida.
Art. 551 As contas c demais ordens de pagamt'nto que,
devidamente registradas pelo Tribunal de Conta8, ou suas cts.lega~;ões, não forem pagas at{> 31 de marco do período addicional, deverão Rer no dia snhsequrmte, encaminhadas pelos
t.hesoureiros c pagadores á Cord nrloria Central da Repui:J.Iiéa,
no Thcsouro NaJCional, e ás eoutadoriaf, das delegacias fiscaes,
nos Estados, para que possam ser e;:cripturadas como resíduos passivos do exercício encerrado, seg-undo o disposto no
art. 25! deste regulamento.
Art. 552. As disposições da presente secção são applicaveis a todos os pagamentos que tenham de ser fritos pelos
cofres J'Ublicos, quaesquer que sejam os t.itulos em que dw.,-a
ser capitulada a despesa.
0
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Secçtlo l i - Do extravio ou destruição das ordens de
po.(Jamento

Art. 553. No caso de extravio ou destruição de uma ordem de pagamento, devidamente processada e registrada,
deve ser disso immediatamente informada a Directoria Geral
do Thesouro, que mandará abrir rigoroso inquerilo para apuracão do facto e proceder ás convenientes pesquizas para descobrir o paradeiro do processo, requiútando, para tal fim,
todas as informações que se fizerem necessarias e mandando
publicar aviso de tal facto no Diario Official e em quaesquel'
outros jornaes de maior circulação.
Paragrapho uni co. Si se tratar de destruição por agua, ou
fogo, ou qualquer outra causa conhe\'ida, );tvrar-se-á disso
um termo, devidamente testemunhado, para futura comprovação da occurrencia.
Art. 554. Caso não produzam effeito as pesquizas tentadas
para descobrimento do titulo extraviado, a Directoria Geral
do Thesouro, findo o praso marcado no edital para apresentacão do mesmo si porventura encontrado, ordenará a reconstituição do processo pela segunda via da conta ou titulo extraviado, expedindo sobre o mesmo uma nova orde:m de pagamento.
Ao processar esse novo mandado, o Tribunal de Contas,
bem como as demais repartições que devam nelle funccionar,
declararão que a baixa no credito da competente rubrica
orçamcntaria foi dada pela ,primeira via extraviada, que o
processo reconstituído vem substituir para todos os effeitos.
Art. 555. Do extravio ou destruição da primeira via da
ordem de pagamento far-se-á menção nas demais vias archivadas nas repartições competentes e em todos os livros c
registros em qne tenha sirlo aquella escriptnrada.
Art. 556. Na ,hypothese de Sflr encontrada a primeira via
do titulo extraviado. depois de expedida a nova ordem de
pagamento, deverá ser o mesmo enviado á Directoria Geral
do Thesouro, que o fará annullar e archivar.
Secçllo III -

Dos mandados sujeitos a descontos
do pagamento

M

acto

Art. 557. Os descontos sobre rlespesas fixas pagaveis em
folha ao pessoal activo e inactivo e aos pensionistas do Estado
tornar-se-ão effectivos pela fórma indicada no capitulo UI
do presente titulo.
Art. 558. Quanto, porém, aos descontos a que possam estar sujeitas as demais ordens de pagamento, devem el!es ser
postos em evidencia nas informações que mstruirem o proi'esso e nas que servirem de fundamento ao registro do Tribunal de Contas, para que não passem despercebidos ao
funccionario incumbido do nagamenfo.
Art. 559. As ordens de ·pagamento sujeitas a desconto,
pagas pela thesouraria geral, pelas thesourarias das dema:s
administrações e pelos rxactores mrdiante rlelegacão do The~ouro ou das delegacias fiscar1s, serão escripturadas pelo se'J
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total em despesa, devendo considerar-se pm partida de receita
os correspondentes descontos.
Art. '5·60. Os pagamentos, sujeitos a desconto, feitos pelas
pagadorias subordinadas a thesourarias geraes serão, egualmente, escripturados pelas sommas brutas, eendo a importancia correspondente aos descontos recolhida ás mesmas thesourarias, com guia dir,criminada de receita.
Art. 561. Quando, porém, flS pagadorias forem autonomas,
poderão as ordens de pagamento, su.ieitas a desconto, ser consideradas nos respectivos caixas, apenas pela importancia liquida dos pagamentos effectuados, competindo ás respectivas
secções de contabilidade fazer a cscript.uração da despesa i li iquida e dos descontos ás mesmas relativos.
Parag-rapho uni co. Exceptuam-sc, comtllflo, os pagamentos para caução, reforço de caução e outros. que devam ser
creditados em conta espe;~ial no proprio credor, em relação aos
qunes se procederá na fórma do disposto na segunda parte do
art. 548.
ArL 562. Quanto ás consignações descontadas em folha
para srrem pagas a terceiros, proceder-se-á ~cgundo as normas prescriptas na secção IV do capitulo III do presente
titulo.
Art. 563. Os descontos por debito par3 com o Estado, ou
a favor ·de terceiros, por det.erminaç.ão judicial, srrfio recolhidos srmpre á thcsouraria. mrdiantr, guia [~Ssignada pelo e~
'criyfio do pag-amento e considerados estes como deposito a
favor do snquestrante e aquelles na::; competentes rubricas da
receita, ou na conta corrente do responsavel.
Art. 564. Quanto aos descontos por faltas ou multas impostas por punição aos funccionarios publicos, civis ou militares, a importancia dos m~smos ::;erá de antemão abatida nas
ordens de pagamento, constit.uindo assim uma economia na
correspondente rubrica do orçamento.
Art. 565. Os descontos oriundos de pagamentos feitos por
funccionarios delegados com mandados de adeantamento, serão pelos me~mos recolhidos ·ás thesourarias, consoante o dis:oosto no art. 294 deste regulamento.
Art. 566. No casCJ de verificar-se erro para mais nos descontos effectuados, a rest.ihlição ao credor será feita em folha
de pagamento, si se tratar de funccionario activo, de inactivo,
ou de pensionista. ou mediante nova ordem de pagamento,
exarada sobre a petição do intr,ress'ldo, si se tratar rie pagamentp feito em documento constituído pelo primitivo mandado.
Paragrapho unico. Tratando-se de receita do Estado descontada a maior e si ainda não estiver encerrado o exercício
em que se effectuou o desconto. a restituição se fará como
simples annullação de receita. Estando, porém, encerrado o
exercício, o nagamento só ]Jorler:'i faz.er-se prla verba «Reposições e restif.uições), do Ministerio da Fazenda. mediante di3tribuiçi'ío rle credito ou registro directo rio Tribunal de Contas.
Art. 567. Si se tratar, porfim, de desconto feito a menos,
o que importará em pagamento indevido. proceder-se-á na
fórma do dispost.o nos arfs. 349 c 550·, § 1•, do prrs('nte regu-·
.amcnt.o.
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Secção IV - Dos embaroos, sequestras e demais actos impéditivos ou suspensivos do pagamento de sommas devidas
pelo Estado
Art. 568. Nos casos per·mittidos por lei, as penhoras, os
f,equestros, a opposição ou a cessão de direitos relativos a importancias devidaE' pelo Estado, c qualquer outro acto qne tenha pur fim impedir ou sustar o pagamento, devem ser notificados, no Thesouro Nacional, ao director da Contabilidade do
M.inisterio da Fazenda; nas delegacias nos Estados, aos respectivos delegados fiscaes, e nas demais repartições pagadoras
da União aos seus competentes chefes.
Art. 569. Os actoR referidos no artigo anterior devem ser
expedidos por autoridade ou pessôa competente e indicar o
titulo e o objecto do credito r:mjo pagamento se deseja sustar
ou impedir.
Art. 570. Não se póde com um só acto sustar ou impedir
o pagamento de creditos contra differentes administrações,
devrndo para cada uma exigir-se um acto separado.
Art. 571. Quando o mandado para pagamento do credito
arrestado ou cedido tenha sido encaminhado á t.heRouraria ou
pa~adoria, antes àa notificação ás autoridades de que trata o
art. 568, deverá o credor notificar directamente o respectivo,
thesoureiro ou agente pagador, que Rusbrá o pagamento, submettendo a notificação ao conhecinwnto P deliberação dn chefe a que estiver subordinado.
Art. 572. Tratando-sr de cessão ou delegação para a qual
não se faça prPciso 0 consentimento da administração, ou para
a qual esse consentimento já tenha sido dado, os funccionarios incumbidos do processo das ordens de pagamento nnnolarão nestas os actos relativos á cessão de di~eitos pela fórma
indicada na segunda parte do art. 541.
Art. 573. Ao tomarem conhecimento dos actos impeditivos ou suspensivos de pagamentos devidos pelo Estado, o
director da contabilidarlc do l\finisterio da Fazenda, os delegados fiscacs nos Estado~ c os demais chefes de estaçõPs pagadoras da TJniãn tomarão as neecssarias providencias tendentes a smpender o pagamento e submetter tacs actos ao
parecer dos respectivos consultoreR jurídicos junto ás mosmas repartições ou aos Ministerios a que estiverem subordinadas, e, si estes nada tiverem a objectar, providenciarão para
que sejam aquelles satisfeitos, appondo-lhes o seu Cumpra-se,
que será datado e assignado.
Si, porém, o sequestro ou opposicão forem nullos ou inefficazes, por disposição explícita de lei ou por vicio de fórma, segundo o parecer do re1!f)cctivo consultor jurídico, poderão as mesmas autoridades mandar ctne prosiga o pagamento em seus ulteriores tramites.
Art. 574. As thesourarias e pagadorias manterão registros especiaes dos actos snspensiyos ou impeditivos de pagamentos pela fórma prt>~cripLa no al't. 54t elo presente regulamento.
Art. 575. As quantias ~Sequestradas ou penhoradas a favor de terceiros sómente poderão ser pagas aos mesmos mediante mandado expedido pela autoridade .iudiciaria que hajll
ordenado o sen.ncf!tro nn a penhorn.
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Art. 576. Em quanto não requisitada a entrega das sommas penhoradas ou sequestra~as, serão a~ ordens de pa15ament.o archivadas nas propnas thesouranas ou pagadonas,
tendo annexos os mandados relativos ao sequestro ou penhora.
Art. 577. Os pagamentos aos sequestr~ntes ou cessi_onarios serão feitos com as mesmas formalidades prescr1ptas
neste regulamento quanto á prova de identidade da pessoa do
C!'edor o á regularidade da respectiva quitação.
Art. 578. As procurações em causa propria, tendo forca
de escriptura publica, só por acto de egual força poderão ser
revogadas.
Art. 579. O tllesoureiro ou agente pag:::.dor que, opportunamente notificado de algum acto suspensivo ou impeditivo
do pagamento de sommas devidas pela União, effectuar, não
übstante, o pagamento do credito arrestado, responderá pessoalmente pelos prejuízos que tal procedimento possa acarretar aos legítimos interessados, em <cujo favor telliha sido expedido aquelle acto.
·
TITULO V

Das demais operações a cargo das thesourariali do Eatado

CAPITULO I
DAS OPERAÇÕES DFJ CREDITO

Secção I -

Das operações reaes

Sub-secção I -

Normas geraes

Art. 580. As operações financeiras e de theso~traria, definidas sob o titulo de operações de credito na secção VI do
capitulo I do titulo III deste regulamento, formam materia da
competencia da thesouraria geral do Thesouro Nacional, sob
a immediata direcção da :Directoria da Contabilidade do Ministerio da Fazenda, com excepção dos emprestimos externos,
cujo serviço é directamente superintendido pelos respectivos
banqueiros, mediante ordenação privativa do Ministro da Fazenda.
Art. 581. Para cada uma das operações financeiras a
caDgo da thesouraria geral, que não diga respeito á provisão
normal de fundos, deverá ser expedido um 3cto escripto pelo
Ministro da Fazenda, ao qual o director da contabilidade ~o
mesmo l\Iinisterio apporá o seu Cumpra-se.
Art. 582. Na escripturação das operaçÕIÊ de credito
reaes, que será feita em livro especial, abrir-se-á uma conta
para cada operação autorizada, observadas na emissão e resgate dos respectivos títulos as disposições do art. 182 do presente regulamento.
Sub-secção li -

Da emissão de lilulos da divida interna

Art. 583. Autorizada a emissão de apolices da divida
publica, providenciará a Directoria da Contabilidade do Mi-
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nisterio da Fazenda para a impressão, na Casa da Moeda, dos
respectivos titulas, ouvida a junta administrativa da 'Caixa
d~ Amortização sobre a estampa ou padrão a adaptar-se.,
Paragrapho uni co. Si tiver sido resolvida a adopção de
determinado typo de apolices das quaes püssua o Thesouro
grande «stocb na caixa de differentes valores, serão estas
remettidas á Casa da Moeda para impressão do numero e
data do decreto que tenha autorizado a emissão e da ohancella do titular da pasta da Fazenda, ao qual competir subscrevel-as.
Art. 58 í. As apolices a emittir, além da chancella do
Ministro da Fawnda, serão assignadas pelo director da Contabilidade do Ministerio ela Fazenda e pelo inspector da
Caixa ctc Amortização.
Art. 585. Nos casos urgentes, em que não puderem ser
desde logo expedidas as apPl ice~, emittirá a thesouraria
geral uma cautela provisoria, cum a qual será permittido
fazer-se tl·aspasse ou caução, e cobrarem-se, no Thesouro
Nacional, os juros vencidos, mediante baixa nos creditas
distribuídos á Caixa de Amortizac;ão.
Art. 586. A cautela deverá ser entregue a quem quer
que apresente a importancia respectiva; receberá, porém, as
apolices a pessoa em cujo nome foram subscriptas, ou o seu
representante legal.
Art. 587. Si se der o extravio da cautela de que tratam
os artigos antecedentes, applicar-se-ão, para passar-se segunda via, as disposições dos arts. 168 a 17 4, da 5" parte do
decreto n. 3.084,, de 5 de novembro de 1898, referentes aos
titulas ao portador.
·?(
Art. 588. Das apolices a emittir, devidamente assignadas, far-se-á carga ao the,;oureiro geral do Thesouro Nacional no caixa eospeeial das operações de credito, só podendo
o mesmo ser descarregado pelos supprimentos que fizer ao
caixa geral, segunjo o disposto no art. 182, ou pelas substituições das cautelas provisorias emittidas.
Art. 589. As cautelas substituídas serão perfuradas e
recolhidas ao cofre de differentes valores, afim de serem periodicamente incineradas na Caixa de Amortizac;ão.
Art. 590. A emissão de apolices da divida publica só
poderá tornar-se effectiva pelo caixa geral mediante prévio recolhimento da respectiva importancia.
Das apolices ou cautelas recebidas dará, porém, o tomador recibo na correspondente partida do caixa especial das
operações de credito.
AI~. :í91.
A' proporção que as apolices forem sendo entregues aos interessados, a Direeforia de Contabilidade do
'Ministerio da Fazenda, remetterá á Caixa de Amortização uma
relação da qt:·al constem o numero e data do decreto que autorizou o ernprestimo, a taxa dn juro que vencem as apolices a qm~ se refere, o nome de car la possuidol' seguido ja declaracão do seu estado e da ~ua condição civil e nacionalidade, quantidade e respectiva numeração, segundo os valores, das a polires que lhe per f enccm c a clausula a que ficam
elias sujeitas.
Quando haja a caução de .que trata o art. 585, jeve con.
star da re:ação sobredita, além do que ficou mencionado, o
nome do mutuante ..
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Art. 592. No caso do Thesouro emittir apolices ao por~
tador, cujo pagamento de juroE~ tenLa de ser effectuado na
Caixa de Amortização e em outras repartições, a estas a Directoria da Contabilidade dará conhecimento, no fim de cada
semestre, da quantidade das apolices emittidas e a numeração da ultima dellas, até completar-se a emissão. Si algumas
destas apolices não forem emittidas, por se terem inutilizado, deverá ser mencionada. a respectiva numeração, com a
indicação jessa circulil'stancia.
Art. 593. Na er,,~~são de obrigações consolidadas do
1'hesouro Nacional, oDservar-se-ão, no que forem applicaveis, todas as disposi<;'lões da presente sub-secção.
Art. 594. As bonificações concedidas por lei, para a
collocação (~Os titulas da jivida publica, serão consideradas
como despesa do Minister\o da Fazenda e escripturadas a debito do proprio decreto que autorizar a emiss1io, si não houver
para esse fim credito proprio ou sufficieiii.te nas respectivas
verbas do orç.amento daquelle 1\Iinisterio.
Paragrapho uni co. Quando entregues as apolices ou
obrigações a outro Ministerio para occorrer ao pagamento
de despesas a seu cargo, por conta dos mesmos correrão as
bonificações concedidas para. collocação jos titulas.
Sub-secção III a) -

Dos bilhetes do Thesouro

Emissão dos bilhetes

Art. 595. Os bilhetes do Thesouro são titulas do renda
contra os quaes recebe o Est:1.do determinadas quanlia.s em di.
nheiro, como antecipação de receita, para restituil-as em época
fixada, mediante pagamento de juros, segundo a taxa estabelecida no acto que autorizar a emissão.
§ f.• Não tendo sido fixada a taxa de juros, serão estes pagos á razão de 6 o/o ao anno.
§ 2.• A emissão de bilhetes do Thesouro e o limite da somma que póde ser mantida em circulação dentro de cada exercício, são autorizados pelas leis annuas do 01çamento. ou por
leis especiaes.
§ 3.• Os bilhetes do Thesouro são títulos ao portador, trans~
missiveis por &imples tradição.
Art. 596. Os bilhetes do Thesouro são imp:-essos pela
Casa da Moeda e numerados consecutivamente, sem distincção de exercício, em talões de 200 cada um e terão os valores de 50:000$, 100:000$,200:000$ e 500:000$000.
Art. 597. Os bilhetes do Thesouro são assignados pelo
thesoureiro geral, com o visto do director da contabilidade
do 1\Iinisterio da Fazenda. A cada bilhete apporá ainda o thesoureiro a sua impressão digital, para assegurar-lhe inteira
autllentieidade.
Art. 598. O vencimento dcs bilhetes do 'fllesouro, limitado á duração do exercicio financeiro, é sempre: por mez inteiro, e nunca menor de trcs nem maior de doze mezes.
Art. 599. Os juros dos bilhctrs do Thcsouro decorrem
do dia em que é rHcolhida á thcsoura~ia geral a importancia
de sua acquisição, e são pagos adeantadamente pela mesma
thesouraria, quando adquiridos os bilhetes ..
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Paragrapho unico. Para a classificação e pagamento dos
juros dos bilhetes do Thesouro será integralmente distribuído
á Dircctoria da Contabilidade do Ministerio da Fazenda o respectivo credito orçamentario.
Art. 600. Os bilhetes do Thesouro só podem ser entregues aos subscriplores após a enLrada em caixa da importancia correspondente.
A emissão de taes bilhete"' dcv.:rá. ser poste-riormente registrada pelo Tribunal de Conlas, seg·ua:tdo a fôrma estabelecida no § 1" do art. i83 deste regulan.<-nto.
Art. 60i. Dos bilhetes a emittir, emqu:mto não assignados, far-se-á carga ao thesoureirD no caixa de differentes
valores, de que trata o art. 690. Uma vez revestidos das
assignaturas e da impressão digital referidas no art. 597, passarão a debito do thesoureiro no eBixa especial das operações
de credito, por onde, mediante exhibição da prova do recolhimento da somma correspondente, serão entregues ao interessado, que dará quitação no mesmo livro, assignando a respectiva partida de descarg1a.
A•!'t. 602. Os bilhetes serão destacados á tesoura dos respectivos talões, em linhas sinuosas, ficando as correspondentes matrizes a cargo do proprio thesoureiro, para os posteriores confrontos.
Art. 603. Os bilhetes do Thesouro siio pagaveis unicamente na thesouraria geral do Thesouro Nafional.
b) -Pagamento dos bilhetes

Art. 604. Os bilhetes vencidos deverão ser apresentados
para pagamento ao escrivão da thesouraria geral, que, verificando a effectividade do vencimento, extrahirá um cheque contra o thesoureiro, enh cgando-o ao interessado, juntamente com os títulos vencidos.
Art. 605. De posse desses documentos, o credor entregará os bilhetes ao thesourciro, para verificação de sua legitimidade, guardando, porúm, o cheque.
Art. 606. Os bilhetes apresentados a resgate serão pelo
thesoureiro confrontados com a respectiva matriz, em seu
poder, sobre a qual apporá um carimbo com a data e a palavra Pago, abrangendo parte do bilhete e parte da matriz.
Art. 607. Feita a yerificação supra, effectuará o thesoureiro o correspondente pagamento, contra entrega do cheque
expedido pelo escrivão da thesouraria.
Art. 608. Os bilhetes pagos. depois do confronto a quo
se refere o art. 606, serão inutilizados por meio de machina
pe_rfuradora,. com a l?a~avra Inutilizado e em seguida recolludo;:; ao caixa de d1fferentes valores, para serem posteriorn1ente incinerados na Caixa de Amortização.
Art. 609. Prescrevem a favor da Fazenda os !::ilhetes do
Thesou!'o cujo pagamento não ~·eja reclamado dentro de vinte
e cinco ann·os contados do dia do seu vencimento.
Art. 610. No caso de extravio ou destruição de bilhetes
do Thesouro, procedm·-se-á como em relação ás apolioes ao
portador.
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Das ope1'açl5es compensatívas

Sub-secção I -

Das conversões de especil:!

ArL. 611. As conversões d3 especie, classifi•eadas no § 2"
do ad. 179 deste regulamento como operacõe8 de credito
eompensaLivas, são operações financeiras que as t.he.3ourarias
cxecut.am com o fim de sup.pór a deficicncia de determinada
maeda nos caixas do Estado.
Art. 612. As conversões de especie são reae3 nu figurativas: são reaes quando, de facto, se verifica a permuta da
rwlc•cla, como nos casos de acquisição de cambiae.;;, em que a
nr:.a sahida de numeraria em papel corresponde uma entrada
equivalente em ouro; são figurativas quando G producto da
ronver·são tem entrada e sahida simultaneas, :'estando, de far·to. rtma só entrada ou sahida em ouro ou em papel.
Art. 613. As conversões de especies rcaes só podem ser
ert'ectuaclas pnla Lhesonraria geral do Thesouro Nacirmal; as
figurai i v as, porém, podem ser realizadas por qualquer thesoumria ou pagadoria do Estado, e pelas proprias contabilidades
'er~cinnacs, corno uma simples operação de jogo de contas.
Art. 614. Para a acquisicão de cambiaes precedcrú autol'izar;ão por c~nipLo do dil'ector da contabilitlade do Miuiste•rio
da Fazenda, si a operação tiver de ser feita directamente pelo
thesoureiro, ou do Ministro da .Fazenda, quando realizado por
intrrmedio de. qualquer estabelecimento banca rio.
Art. 615. As cambiaes adquiridas ao Banco do Brasil serão escripturadas em caixa a credito desse cstabelccunento,
r~;n réis ouro, par~..7screm indemnizadas pelos Jundos prnporciouados em e8pecie pela conta de vales-ouro ou pela cunta
cnnen!e de movimento, feita a correspondente conversão. As
adquiridas aos demais estabelecimentos bancarios snrão pagas
immcdialameute, salvo decisão em contrarirJ do l\Iinislro da
F:~zr'nda.

Art. 616. As conver:;;ões de espccie figurativas, Jeit.as por
intcr!"edio das thesourarias, nãcY poqerão ter !ogar sem autol'Jzr,çao exp: essa elo drredur da contabilidade du Ivlinhterio da
Fazer.da, na Capital Federal, ou dos delegados fiscaes nos Estados.
§ Lo A autorização será dada em portaria, qLw constituirá
o documento de ~ahida da importancia a conver~er, c na qual
deverá ser menciOnada, em algarismos e por extenso a taxa
dr, cambio para a conversão.
'
~ :.!." .Em l'ae!~ da Jlill'l at·ia ,,erú, rw!o ('~J'I' i\ ;in dr) Caixa,
cxtrahida uma guia de receita para recolhimento do prodncto
da ccnversão, á mesma taxa constante do documento de des'Jesa
'
.§ 3.• O producto da conversão será no rne.~m·J aet.o escripturado em cle'íJr'Sa •contra a respectiva qnit;~r:fín na ordem de
pagamento, acleantamento ou supprimcnto cu,) tenha de ser
:cnti.c.fcilo naquclla especie.
'
Si. em vez de um pagamento, tratar-se d9 mn recolhimer:to. de. renda, dar~ o thesourelro a quitação devida na especJO rndrcada na gma de receita.
Art. ti17. As conversões de especie que tenham de ser
es('_rrp(nr:.>.das por jogo de contas não dependem de autorização
IH e v 1a dos chefes das repartições, quando dos ec;;pecti v•>3 proLeis de 1922 -
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ccssr:s constem a especie c a taxa em que deve ser convertida
a importancia.
.
. .
_
. .
Bm caso contrario deverá tal autor1zar;ao ser snl!c1tada
p:1ra o fim de se determinarem aquelles elemento:S.
Art. 618. Nenhuma importancia poderá ser escripturada
como receita ou despesa a titulo de conversão de especie s~m
que como dcspestJ, ou reeeita seja escriptyrado o re5pe~t1vo
producto da conversão, salvo casr. de d1fferenc;a provcmentede erro no calculo de uma conversão anterior, o que !ierá devict:uoente provado com a juntada ou referenci::1 do primitivo
pro<;essrJ.
AI·t. 619. As differenças de cambio pró ou contra o 'fhesouru Nacional, verificadas nos pagamentos pelo mesmo effectuados serão contempladas em rubricas propria3 do orcamenta da receita ou da despesa.
Sub-secção H -

Dos supprimentos de exercício

Art. 620. Como operações financeiras a cargo da,; the~
sourarias do Estado comprehendem-se lambem os ~npprimen
tos feitos, na vigencia do período add1cional, pelo exercício
em li.::ruidação ao novo exercício, c>u vice-versa.
A•-t. 621. Taes operações, como as de qw3 trata a ~ub
sr.cção prcccclcntc, podem egualmcnt.e se~ rcaes ou figurativas: são r0a.~s quando se dá, de facto, a pas:::ag~m de nmnerarw d1• t!aL·m de um exercício para o do outro, afim de &tlender
á msuificiencn de recursos desle na satisfaç'lo de COHIJJI'Omi,;sr•.s a seu cargo; são figurativas quando, pr.t' circumstancias :mvrcvi:;las e não mais suscrptiveis de corrJgcnua, lenha
sido levada ao caixa de um exc•reicio r ceei ta ou despesa pertencente a outro.
No IJl'HueJ:'n caso trata-se cffecLivamente de um emprestimo que so pôde ser e!Jectuado mediante autorização c"cripia
oo di1·ec:Lor da eunlalJilidadc do J\linislerio da l'azenda ou dos
delegados fiseacs 110s l>:tarlo~; no scgtmdo c::~o l.rata-se de uma
or.era~·ão de Jcgo do contas, que será levada :1 effeito pelas
cumpdcnte:; ofcções de contabilidade, independento de autorizaçã•, e~pee.:d, afim. de comput.ar-::;e ng exerc1ciu proprio
a rc-ce,ta ou despcEa mdevHlamente escripturacla em outro.
Art. 622. Os supprimentos reaes comprehend0m lambem
a pa:,~a~em dos saldos em numcrarit, e em poder de respiJu~a
vcis, do Pxen:.cio encerrado an vigente.
Art. !;:!:J. A contabilidade dos rupprimenlos de um a outr.l ('X<~!··~:·~ :u repousa na _perfei la corrcspondeneia d,,,; lanc;amentos ela ffiP~'m_a ope:rac;ao em ambos os exercícios, em cnnta
conrntc ae •J,svmlento, segundo a recnrnmendação espeeial ào
art. J:?, e J>a rel!lonstração em exlractos anai~'tÍC_J,; de tacs
contai:', qu~ devL rao acompanhar os balanços definitivu~, c•;nforme prece; l úa o art. 33 do presente regulament•J.
CAPITULO 11
DO MOVIMENTO DE F'V'NDOS

Secçéía I -

Nor111as (]':racs

A !'f. G2,i. I>~Jr ..movimculo .de f11ndos entende-se o suppri~
mento de numerar 10,_ feito 'por uma a outra thesouraria do
ou a pagadorws autonomas.

E~ ta do,
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ULn~sificam-·se, lambem, como movimento Je fundo:-, em
rcla(;iio ú f.hesourmia geral Jo Thesouro Nacional, as remr.s:o:.~:;:; feitas pela mesma ao Banco do Bmsil, ou delle recP-llida.q. ·em conta corrente do movimento ou em conta especial.
Na escripturaçãu centralizadora, a cargo da Contadoria
l~cntral da nepublica, srrão, porém, f.aos npcra,;iícs eonsideradas ,;ob o titulo pr.uprio, a debito ou a eredlto do referido
Uaneu.
Art. li;~3. O movimento tlc fundo;; pôde ser directo ou indireclo: ~~ clireclo qu::mdo se verifiea, de fado, a deslocaçãoJ
de Yalnrc,; de llllla para outra thesuuraria;,é inclircclo quandc.
ajH'll:ts num thcsouraria paga ou recebe .por conta Je nutrl),
PJll cuja escriptm·~ção se registra uma sin1ples parlida de gyro,
em l!IJC: a !'ada l'l'lll!'~sa feita on reec•IJida nurrc;;vondo unta
;·ecc_·i!a tlll dc,.:pe-a l'qll~.valenlc, sem affu:fat· '' ;;aluo em caixa.
§ J." U movimento de fundos rlircl'lo UJil'l'a-sB por via
terrestre. por via marítima, ou por intcrmcdin do Banco do
Bra~il ~~ ~ua~ ag-cucias.
~ ~." o movimentu dt• fundo~ indirocfn PJll'l'a-~o em conta
'''-'l'l'Pi\; ·-~ ou por meio de ~aque"
rio unHifl sobre as ou ..
tr:ts f l:t·~ouraria~ .
. \.l'l. G"!G. Cmnvclo a<J dircdnr da e'•nfaldlidade tio Minidt~ric da J.'azpntfa pron•r ao.~ sup[Jrimrmtoc; de
nunwrarif)
na::; csta(;ües pagadoras da União, onlcnandu ns nwvi mentos
•ic fundos nccessarios no pai?: ou nn esfran~eit·n.
Art.. G:.?/1. Para n rr<;:;'sf.ro das opr!'at;üe-; dt~ JnoYirnento
t],~ ftmdos t•ul.rc as tlle~ou·r·':.trias do Estado. m:\nlt~rfto as respe-di\-:ls st·e~~üus de contabilidade cscripf.maçfio analyf.ica em
lhT03 de contas eorrentc>;, onde ~'c ahrir:í nma r,nnf::t para
t3da ! ,_•par! í(;ãiJ snppridora on Slll'Prida.
Srr~·(ío

li--- Ji.rs

I'CIIU'S"('S

dr 111/.li!l'l'ario Jilll'
l"l'J'CS(l'C

l.'io

lllfli'Í/ÍIII'l

on

A• t.. ll28. As rrmcssas tle numerado tlo Tltl','i011ro ás delegacias fiscaes e alfandcgas nos Estados nãn f ()r fio Jogar sern
qtie um dos auxiliares do escrivão, por elle inclicado, assista á
conferencia, :í. contagem. ao acondicionamento e ao lacramcnfn dos yalores. DPsses aetos lavrará o auxiliar nm termo.
Pm rlnpl icufa, que assignará juntmnente r.om o thosoureiro c
o fiel.
1Art. 6'29. Cada termo será 3CI•mrannado de uma relação
em qne sejam especificadas aR impor! ancias por rNlulas, r! c
cada y;Jlor, moeda 011 especie a reme Um·. Es'>as relac;ões ser:ic
a~sig'lndas pelo escrivão e pelo t.hesnnreiro. Si a remessa tive!
de efJectuar-se 'por via maritima, as relações serão tambem
ac;signadas pelo commandante do paquete que conduzir o::
valorrs rcmett.idos.
Art: _030. Uma das vias do termo e uma das rclaçõ~!->
r-on~tJI.tnrao ~ documento de sabida do numerario; as outra-f
~nr'l.1 fl!lC;)lll!T1hnrb~. rom officio rla Directorin rla Gonf.ahilic!ade do Mi.nislorio da Fazenda, á repartição a CIUe s3 dcstin1t
o nurnerarlfl.
Art. 631. ~m regisl.ro proprio !'erfío n~nr!nfurnc!ss f.orl:1.~
"~ rnmes~ns f.nJf.n<: ou re:-~h.JrJ:J,<~ nch fhe"onrr~ria grwnl
r!~
1 besouro Nacwnal, com md1cação do numero c data do offi-
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rio t!'l':l avisar a remessa; da d?ta da entrada ou. sap.ilia;; da
importrmcia recebida ou remetltda; da data da hqmda~ao, e
uaa differen((as porventura encontradas, nara ma.is 011 pare.>
menos, nas remessas recebidas.
Pat·ae;TalJiiO unieu. !Jt•sla:; ull'fL·reut;a~ lavrat-Se-n tllll
termo, que será assignado pelo theooureiro e escrivão, e yisado pelo Liirectot· da coula!Jilidade. l\e~:;e let'lno se menciOnarão, cedula por cedula, as differenças encontradas. e1n confronto com a respectiva relação.
lu-1... 632. Procedimento idenlico ao indicado no, artigos
anteriores lerão as delegacias fiscaes e alfandegM, quanto :is
remes~as que fizerem, ao Thesouro Nacional ou ás propricts
delegacias, dos saldos disponíveis, ou á Caixa de Amortizaçã:J,
oas nvtas retiradas da circulação ou dilaceradas a substituir.
P:uagrapho unico. As imporlancias das remessas em
notas dilaceradas ou substituídas, depois de trocadas pela
Caixa du Amorlização, sc:·ão por esta recolhidas á thesouraria gerai do Thesouro Nacional, por conta das dele~acia3 que
as tenham remettido para a substituicão.
Art. 633. O supprimcnto ás repartições pagadoras terá
logar mediante pedido feito em officio, o Jlão podm:á oxced·~r
de 2.000:000$000.
Ar L 034 _ D•!Jil'is de despachado pelo dn·ector oa contabilidade do .Ministerio da Fazenda, será o officio entregue .JO
e~crivão, a quem serão endereçados pedidos de supprimenlo
de fundos, á propon;ão das ncccssidade.s, pelo funccionario a
cuja disp•)Sil;üo houver sido poslo o ~uppriJHenlu.
E,;le funccionario apresentará ao escrivão um pedido, no
qual indicará a importancia nccessaria, declarando si a recebe por conta ou por saldo do supprimento á sua disposição.
'l'a1 pedido será .satisfeito, independente de nova autorização ou visto do tlirecto,· ela eontaiJilidade, desde tfUC haja
saldo á disposiç.ãa do funceiot.:trio que o suiJscreve.
Art. 635. O escrivão juntará este pedido, como elemento
comprobalorio do ~upprimcnto, ao officio de requisição, no
qnal annotará a data e a impurt.ancia entregue por conta tio
saldo.
Fará, em seguida, exlraltir dna~ guias, em que se declarem
r_. nome do responsavel. a import.ancia que recebe, o numero
e dal.a do officio por conta do qual se faz a entrega, e um
cheqPc para o pagamento da quantia.
O eheque e as guia.s, depois de rubricados pelo respons'lvel e pelo escrivão, serão enviados ao thesoureiro, que, depoi~
de rubricar as guias, entregará a som ma pedida.
At·t. ü3li. O chcqw· ficar:í em pl)der J•, thcsqiJreiro, uma
das guias com o escdvão. a outra gnanlal-a-:í o responsavel,
constituindo para o thesoureiro c o escrivão documentos comprotJatonss da de~Pf.·!'a, ,. clocumenlfl de re~eita para o responsavel a quet• for feito o supprimento.
Quando fo.: entregue o saldo d0 supprimento autorizado,
o ot'ficio requisitorio constiluir:í o dor,umento de deRpesa do
caixa geral.
Art. 637. As thesourarias. pagadorias, recebedorias 011
alfand_cga'l requisitarão o auxilio da força publica semp!·e
qne ttvrrcm de effectuar o transporte de numeraria par~
embarqnP. por via marit.imn ou Icrrestre. ou sempre qn·~
..:mbora tratanrlo-se de repal'l içõe.~ na mesma cidade, assim o
PXJg•t'f'lll a~ L'ltt:ul~c-'lan~Jaô, l}'lct· pelas vultosas quantias
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transportadas, quer pelo perigo a que possa estar sujeito o
tranqporte.
Ar!. 638. No cago de transporte por via terrflstre, devi'
o voh:me ser acompanhado até á e,;tacão por nm fiel do thes:mrr,irP e nm do.s anxiliares do e~crivão. que cobrarão o comprt ente recibo do agente da estação que tenha de effcctuar ;)
dP1-narho.
Ar!. 639. Tratando-se de peqneno volnml\ qnP possa ser
acondirinnano em malr~• nu holqaq rlr> viazf'P•. '"' •li rcfut -da
cnntabilid;-tdP r·n n cltde da reparfic1ío remrftPntr> podem desi.tma"' dons fnnccinnarios de sua ronfianr:a para conrlnzirem
o nnmrrario a sen destino. mediante pagamento de uma
ajuda rle custo para a viagem.
Ar 1 • 640. As normag, faculdarles e cautelas que se tornarPm incli.spensaveis além das pre,;criptas nr>qte re~nlamento
p11ra a rPmessR clr, fnnclos de uma a ontra thf'snnraria do E.~
tarln. para o recebimento o conferencia rio dinheiro e valnre~
rPnwf f i elos, para a expr,diçãn do rPcibo do thesonreirn com:JgnJ;nrin e para o modo de prover ao pa~ramentoo do frflfe.
carre~o e ajnc!a~ de cu~to, serão estahf•lf'r rJ:l~ r•n instrucçi'ies
"Sr<':'t'IP-' pela Dircetx:n da Contabilidade do :\f•ni.;ter is da
F;!zcnda.
,,

SPcçiío lll -

Das remessas r•or intermedio do Banco do Bl'asil

Ar!. IH f. A'~ remc~~as dirrdas de nnmrrarin_ rlf\ qur~
f.raf a a secr:11o anfPrior_ srrá ~cmPre prcferivr>l o strppriment0
por intermerlio rio Bnnco do Brasil e suas a_g-rncias.
Ar f. !H 2 ') snpprt ·nrnfo dP mrmPrnrin por intr>rmedio
do Banr•o dn n-asil s0.r:i rtnforizano pelo Ministro da Fazrnda,
em cnnfa corrrntc dP mnvimPnto_ sem outra commiss~n ou
remnnrrncfín nnra o Banco além dos juros rstipnlados para a
referinn conta corrente,
Ar!. ô!r:=l _ Os pedi rins ri e snnprimento de mnnernrio. ao
srrem snhmrttidns n rlespacho no Ministro. sEdio instruirias
com o narrrrr Y<'rhal ou por c~cripto do rlirPrtor rin ronfRhilirlnrlr> fin 1\finisfPrio da F'azenclfl. sobre :1 qllll npnnrfnnidarle
rm HPI'rssidade. eríi face dnq >:"ldos disponíveis de cada reparf ir fio.
Prtrfi!!Prlllh" 1mir.n_ ,J>nr>l os fins rlo rlispnstn nesto artig-o,
tnrbs ns rlPli'!!flri~s fisr.;ws r.os F,sladn~ qão ohri!!nrlns n comrr:1mir.ar sr>m 111;1 'rnr>n'r· :\rmelln dirr>dnT'ia n psfnrln clns respectivos caixas. rlisling-nindo os vnlores rm moeria nnrrente
rln.c rr>lnfivos a notas snhstitnirl~~ P rlilf!CPrflrlrt'l rme terão de
ser rr>n1Pffirlr~s, nara troco. á Caix:1 c!R Amnrti7:ar;í'io.
J\rf _ li-11 _ Antnriznrlo o snpprimrnto. sRrão wrnrrliria~ as
nrce~~~rias ornens :1n Banro do Rr:1~il. em carta rtn GnhinetP. nsqi!!nf!rla nr>lo Mini~lro rlR F~zenrla_ rahrndo á Dirrrforia
da C:onbhilid.:~d" do TYI0Stnn MinisiPrio fnPr ~ rlcvirln commun irnt•fio :'í rPnarfiriio a qne se clesfina o fmnprimr>nt.n.
Ar!. f> H). Logo qtH~ !Pnha sicln pffrcfnaria a Pnfre!:!'a nPia
3!!Pnrin dn Hr~nr" rio Rrnsil. rlrvrr:'í a rlr.lrgncia nu nlfnnrlPg-a
:neSttinnlnrirt rhr ir>•m• r!iato ronhr·rimf'nfo á DiPrctnria da
Gnnfrthiliri:JriP do 1\finh;terin rla Faz1mrla, que ann0xará tat
comm11nirrwfin nn peàirln d8 snpprimonto.
$ Lo O prnnes,;o assim formado cnnRWnirá o docnm1mto
insfifirntivn do .ini?.'O fip nontas a Q\H\ ter:'i rir nrncerler a C:nnl"adnri3 C:rotral da Rcpublica, ern face dos lancamPntos fei-
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tos pelo Banco do Brasil na caderneta da conta corrente de
movimento com o Thesouro Naciona:.
§ 2.• A repartição a qm• tenha sido feito qualquer supprimento por intermedio do Banco do Br'l.sil. considerai-o-á
em sua escripta á conta do Thesouro Nacional, com a declararão de ter sido a remessa feita pelo mesmo Banco.
• § 3." Os processos jus~ificativos dos supprimentos feitos
e recebidos serão encaminhados á Contadoria Central da fiepublica onde ficarão archivados até á liquidação das contas
de cadà excrcicio, quando büxarão ao cartorio do Tribunal
do Contas.
Art. 646. Como opera cão de movimento de fundos com
o Thesouro Nacional, poderão set· tambem as estações arrecadadoras situadas em Jogar distante da séde das delegacias a
que estiverem subordinadas. autorizadas a recolher ás agencias do Banco do Brasil o producto diario, ou semanal da arrecadação a seu cargo, consirlet ando-o sempre em sua escripturação corno remessa feita á respectiva delegacia fiscal e dando
a esta immrdiato conhecimento dos recolhimentos feitos.
ACIS seus balan(:os mensaes deverão ser annexadas as primeiras rvias das quit.açües dadas pela agencia do Banco do Brasil,
das importancias recebidas.
Art. M7. Em Iace da communicacão a que se refere o
artigo anterior, a delegacia comiderará a importancia como
effectivarnente recolhida aos seus cofres, e dal-a .... á, em partida de desprsa, como '~cmcssa feita ao Thesouro NaciOnal.
Secção TV - Dos saques contm o Thesm.o·o Nacional
Art.. 6·~8. As rlclegacias fi~caes c alfancli'gns em cuja série
não exista agrncia do Banco rio Brasil. ou Qnae~C]nrr outras
qne tcn !Jarn si jo autorizadas prla Direetoria da Contabilidade
do Ministerio :h Faz•~nda. poclce:"in sacar eontra o Thesouro
!';'aciona! as quantias que teithntn recebido rlc terceiros par3
proporcionar supprimento rle nmnerario ou para af.tcnder ás
IICCC3siclacles das oprraçõc.~ financriras a seu cargo.
Art. 619. Terá logar o saque:
a) quando a delegacia necessitar de nnmr-rario. que possa 1;er snpprido por rpwlquer firma on crnprcza commcrcial
f.~~tabelcr.icla em sua sP-du;
b) quando qnnlQnl'r cmpreza on firma prccisP fazer pa,:!'amen!os na Capital FPdPrnl e rercllla a respectiva imporlancia aoc; cofr·es da delegacia;
c) quando. para q<wlnucr pagamento a c:cu cargo, nã,l
disponha a cl~legueia de fundos snfficicntrs e o interessado
neceitar saques sobre r• Thesouro Naeional. contra quitação
firmada na respectiva rJrrlrm rlfl pagamrmto.
Art. !i50. Rrrãn tamhcm arlmitt.idns saqnrc; pró e contra
o Thcsouro Naeionnl prlos pagamrnto~ e recehimrmtos feitos
na~ delrgacias fiscacs r alfandr;;as por c·on f a do Montepio Geral dos Servidores do Estado.
Art. 651. Os saques ron! ra o Th('SO\lro Nacional serão
emittidos rm d11as via:;. 1•1ío porleriio f.er pra::;o de '!Cncimentel
rnenClr de trcs dias de Yista r Sf•rão I!Yrarlns pelo thcsonreiro
da delegaria ou alfandcga. rnm o visto c assignatnra do respectivo delegado ou iUSJlCC! or.
Art.. 652. Os sanuet> srr·iio semprr, nominativos A trrrnsmiso:ivAi::; pnr rndoP.so. na fórma da !cg'i~laf'fio em vhrnr
_Art. 6;)3. N0s r:nP~s elas Ic f tras " e lJ [In art. 649.
po- ·
derao ter Jogar a cnnssao P a Pnfrcga do ~aque, depois de reco-

só

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

29!1

lhida aos cofres da delegacia ou alfandega a importancia correspondente.
Art. 654. No caso da lettra c do art. 649, só será emittido e entregue o saque depois de firmada na ordem de pag::unento a respectiva qui! ação, segundo as normas prescnnl:tR neste regulamento.
·
Dada a quitação e emittido o saque, ordenará. ? delegado
fiscal ou inspector da alfandega que a despesa seja compu•.aoa em caixa, ~ob o titulo pruprio, considerando-se em part:0a dt~ receita a importancm dt) saque corno remessa recebida do Thesouro Nacional.
Art. 655. Os saques ccmtra o Thesouro, emittidos pelas
delegacias e alfandegas, pela Iórrna precedentemente mdiCada, serão recebidos pelo escrivão, quando forem apresentados
á thesouraria geral, em primeira ou segunda via, juntamente
corn o officio correspondente.
O escrivão, depois de confrontai-o com o officlo, e verificar que guarda conformidade com o mesmo e está devida·mente sellado, registral-o-á no livro proprio, em duas pag-inas distinctas, inrlíeando, em uma, que servirá de indwa
:era!, o numero de ordem da thesouraria, a data do venclu1ento, a importancia, o nome do sacador e o numero da letra, bem como a data do pagamento quando este tiver logar;
na outra pagina, que servtrá de conta corrente com cada delegacia ou a!Iandega, serão mencionados a data e numero dl:l
cada saque, a via, si é primeira ou segunda, o praso do vencimento, a importancia, o nome da pessoa ou ente moral a
}jo favor se saca; o numero de ordem da thesouraria, as
rhtns do ncccite c do pagam~ntu, hem corno o notnc do portarlor.
Ar!. ()56. Autorizado o aeecite por rlc8pacho do dircct•lr
da contabilidade do ~1 inisterio da Fazenda, exarado no offtcio, irá o snqtH' ao thcsourciro; ao portador será cntregu~
pelo escrivão um conhecimento ern o qual se fará menção
do numero ela letra, da procedencia c importancia desta.
A' vista deste conhecimento ~erá, no dia srguinte, rcstit.nido, pelo thesoureiro, ao portador. o saqne com o aeceitf~.
Da data deste correrão os dias de vista.
Art. 657. Dccorrictos estes será o 8aquc apresentado ao
escrivãa, qne procederá á verificação do vencimento e da
idrntidacle c idoneidade da pessoa inclicad:1 no s:1qno ou no
u!Umo rmdosso.
D:mí. então. baixa no' livro proprio c, visando o saque, restifuil-o-á ao intercqsado, que o apresentaT'á a0 theRoureiro
para o resgat c. Som o visto d0 escrivão não se effrctuará o
vag:Jnlrn~ ().
Art. GS8. A quitação será dada no verso do saque, pela
pc•:.:soa :m finna nrllc índicarb ou pelo ultimo endossado.
cu.ia irlcntidarlc será rcconhecirla pelo escrivão, segundo as
normas prrscriptas no arf. 336 deste rcgulamrnfo. ·
ArL ôS0. Os saf]ues pagos carla rlia, jnntns aos ofricios
corrrspondcnt es. constituirão um stí clornmcnto' de r!espesa o
serão careados nor nmn, [!Uia rxfrahida 11elo rscrivãn.
Ar!. ô60. Quanto aos saqurs p1·6 r contra o Thrsnuro
rrlat.ivos ao l\Iontrni0 Geral dos Rrrvidorrs do E'ifado, ·a qu~
se refere o art. 650, proeeder-s:e-á da seguinte fórma:
o) n:1 primeira quinzena dos mezes de janeiro, abrll,
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julho e outubro sa.carão as delegacias fiscaes nos Estados, a
praso de oito dÍas, contra o Thesouro' Nacional e a favor do
Montepio Geral dos Srrvidores do Estado, pela importancia da
receita proveniente dai> joias, annuidades, multas, emolumento; e de qualquer outra origem. arrecadada no trimestre
anterior; sacando, na mesma occasião, a favo:r do The~ourG
e contra o Montepio, eom egual praso, pela rmportancra do
pagamento das pensões e de qualquer outra despesa eff~ctua
da no refer·ido trimestre; de modo que o ,jogo dos suppnrnent.os se faça, com facilidade e clareza, entre o Thesouro e o
Montepio, recebendo este daquelle o excesso de sua receita.
quando ella for maior do' que a despesa, ou indemnizando a
irnportancia do supprimento feito pelas delegacias, qualiLio a
receita for inferior .á despesa;
b) as primeiras vias dos sobreditos saques serão remeitidas directamente ao Thesol'ro e as segundas, ao secretario
do Montepio, juntamente com uma das vias dos dorumenl os
da receita e da desnesa, devidamente numeradas e relacionadas;
c) fóra das mencionadas épocas não se fará nenhum saQlP a favor do l\1ont:epio, embora não haja necessidade de
applicar durante o mer- a importancia da receita arrecadHda;
d) na receita do;:: balanços memaes ou definitivos incluirão as delegacias fiRcaes o valor integral dos saqnPs Qne
realizarem a favor do Montepio, e na despesa, a importancia
tambem integral das letras ql.!e remetf.erem contra este. afim
de que somente no Thesouro se liquide por differcnca o jogn
de movimento de fundos.

Secção V -

Do movimento de fundos ern conta cOI'1'ente

Art. 661. As estações arrecadadoras e pagadoraR rta
União, directamente subordinadas ao Tltesouro Nar~ional
quantd á remessa dos balanços mensaes de receita e despesa,
pódem receber ou pagar quaesquer quantias por conta umas
das outras, mediante autorização expressa da Directoria da
Contabilidade do Ministerio da Fazenda.
Essa autorização podPrá SPr permanPnte ou especi~l.
para cada caso, conforme a operação tr·nha rte effccluar-se
constante ou excepcionalmente, e deverá ser simull anearncrlle
communicada a ambas as repartit;.ões.
~Art. 662. Os recebimentos ou pagamentos normae~
terao Jogar sempre que occorrcrem em cireumscripção dive:rsa, por conta de uma administ.raç.ão central, como os recolhimento' das re'!ldas arrccajadas pelos districtos tel rgrHphiC!JS ou os suppnmentos aos mesmos feitos pelas delrgHciHs
fiscaes nos Estados.
Art. 663. Qualquer quant.ia recebida ou paga por conta
de ou.tra repa~tição. será, na que . effPctnou a operação financeira, considerada como suppnmento daquella recebido
ou á mesma feito.
Art. 664. De tddos os pagamentos feitos por conta de
outras r~partições, em conta corrente, serão cobrados recibos
em duplwata, com f ituindo a primeira via o documento dP
d~~esa. e ·sendo a segunrla immediatamente enviada á reparhçao por ronta da qnHl foi n pagamento rffertuado,
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Paragrapho unico. Os thesoureiros e pagadores res.pondem pela Yalidade e authenticidade das quitaçõrs que lhes
forem dadas 11elo interr.ssado, no acto dn~ p'1;;·ameni ns feito~
por conta de outra repartição.
Art. 665. Para registro dos recebimentos ou pagamentos que uma repartição effectuar por conta de outra, abrirse-:í em nmhas uma conta corrente no livro das operações
de movimento de fundos, cabendo áquella communicar regularmente a esta todas as quantias por sua conta arrecadadas ou pagas.
Taes commnnicaÇiõ•es serão acompanhadas da<; segundas
vias dos recibos de que trata o art. 664.
Art. 66.6. A' vista da communicação a que se refere o
artigo anterior, a repartição por conta da qual se arrecadaram renda~ ou se effectuou algum pagamento, ordenará que
se procerfa ao respectivo jogo de contas, a rkhito nu a crejito
da estar.ão pagadora. por contra-partida do titulo em que se
§ 1." Essa escripturação far-se-á, ~cmpre qne for po~
deva classificar a receita recolhida ou a despesa paga.
sivel. dentro do mesmo me71 em que tiver .;ido recebida on
paga a importancia a que se referir a r,ornmnniea(:.ão.
§ 2.• A's ordens de• pagamento serão colladas as segundas vias das quitacões remettidas, appondo-se ás mesmas um
carimbo com a palavra Pago, abrangendo parte da ordem
e parte da quitação, segundo o processo recommendado no
art. 545 deste regulamento.
Art. 667. Além das communicações rccommenrladas no
art. 664, deverão as repartições que tenham rer.ebido ou pago
quaesquer quantias por conta de outras remet.ter-lhes, até o
ultimo dia do período addicional, um extracto detalhado das
respect.ivas contas correntes, para serem prlr1s mesmas conferidas.
Art. 668. Os balanços mensaes e definitivos serão acompanhados de demonstrações analyif.icas dM movimentos de
fundos, de modo a permittirern á Contadoria Cr>ntral da Republica a compensação ll far.il liQ1Jidar,fio rlns rr>rnessas rrcebUas com as rrmessas feitas.
Art. 6ô9. Si até o ultimo dia do trimestre adrliclonal a
repartição, por conta da qual devêra effectuar-se qualquer
pagamento em outra, não tiver recebido o aviso desta. acompanhado da sngunda via da quitação, deverá levar o facto ao
conhecimentd da Directoria da Contabilidarle do Minis!erio
da Fazenda, citando o numero e rlata dn nffir.io em qur lhe
foi communicada a autorização.
Art. 670. A Directoria da Contabilidade do Ministerio
da Fazenda, em face dessa comrnunicaçãn, llXpr>:lirft nfficio a
ambas as repartições, caneellando a autorir.arfio rlndn. que não
poderá prevalecer no novo exercício. ainrla qur Sll tratA do
pagamento dA depositas.
Art. 1.171. O pagamento, rm o novo ~xArricin, das impnrtancias nessas condições, só poderá srr feito mediante
nova autorização.
CAPITULO III
DOS

DEPOSITOS

E

CAUÇÕES

. Art. 672. ~tém rlns rleposifDs de qne f rata a sAcção V do
capJI.ulo I do tJtulo III deste regulamento, recrhr>rão as the-
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Murarias do Estado os depositas e cauções feitos em t..nheiro,
em cadernetas das caixas economicas ou em titulos da divida
pubiica, pelos funccionarios encarregados de pagamentos, arrecadação ou guarda de dinheiros publicas on responsaveis
por quaesquer bens da União, bem como pelos contractantes
de fornecimentos e serviços federaes e pelos licitantes ás concurrencias publicas ou administrativas.
Art. 673. Os depositas e cauções de que fraf.a o artigo
precedentf~ serão recebidos nas thesonrarias mediante guias
expedidas pelas autoridades administrativas competentes, na
fórma dos regulamentos dos serviços federaes, devendo taes
guias mencionar:
a) o nome do depositante;
b) o nome da pess.oa em cujo favor é feita a caução, si
esta não for o proprio depositante;
c) a funcção ou o compromisso garantido pela caução;
d) a especie depositada e o seu valor total:
e) a importancia da caução pela qual é feito o deposito.
Art. 67 4 . Antes de serem presentes ao escrivão da thesouraria, deverão taes guias receber o Visto do chefe da respectiva secção de contabilirlade, cu pessoa pelo mesmo designada, afim de certificar-se a repart.i(:ão de sua pcrfei ta regularidade. consoante as disposições elo presente regulamento.
Art. G75. Apresentada a guia ao escrivão, com o visto da
secção de contabilidade, extrahirá este nm conhecimento do
deposito, transcrevendo no mesmo todos os detalhes da referida guia e indicando o numero de ordem da correspondente
partida de rrceifa. Este conbecimcnfo será as:;ignarlo pelo escrivão on nm rios seus auxiliare~. e, depois de subscripto pelo
thcsonreiro. entregue ao depositante.
Art. 676. Os valorcfl depositados rm cancão ~erão escripturados no caixa e~necial rle rlcpo.~if.os e cnucõPs. mencionanrlo-se a especie depositada. o nome do possuidor ~ o do
responsavel rujo compromisso ou fnncção garantir.
Art. 677. As guias a que se referem os artigos precedentes constituirão os· documentos rle I'f!ceita do caixa de depositas e cauções, e conterão no vrrso um carimbo com indicação
do numero de ordem da respectiva partiria, data e importancia
depositada.
Art. 678. Pelos depositas feitos em cadernetas das cai:ms
economicas ou em titulas da divida rmhlica, o valor a esrripfnrar no caixa rJq rlrposifos r cam:õrs ni'io sorá a imporf.ancia
garantida pelos títulos. mas sim a relativa :w valor nominal
deste11.
1\rt. 679. As [mias rlP rrrolhimenf.o srrií0 rlr>pois cncaminllarla~ á~ src~õrs rln confabilidarlfl a qnr r>sfivcrrm snhorrlinadas as the~onrarias, afim de serem contempladas na escript.nrarão anal~·tica que as mr>smas f;rcr:ões d()verão mant()r,
abrindo rm livroc; especiars rlf' ronfa~ corrcnfcs uma conta
nr~ra cada depositante, com inrlirnt;iio rle todos os elementos de
informação constantes daR mr>smas gnias.
Esses contas corrrnfr>s f('l'fio inrlirrs alphahrticm; dos depMilanfr«, cnm indicar:iío das fJflginas rcfr!rr>nfes ás con!a~ de
cada nm.
Art.. GHO. O rlcpo<;ilo será lrwanfarlo {t requisirão da
mesma autoridade administrativa que tenha determinado a
l'aur;ão, a qual, no acto reqnisiforio, prestará todas as infor-
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mações refer-entes ao cumprimento ou extincção do compromisso garantido.
Art. 681. O lcvantamentr, dos depositas feitos será ordnnado, no Thesouro Nacional, pelo director da contabilidade do
Ministerio da Fazenda, e nas demais thesourarias do Estado
pelos chefes .das reparliçõm:; a que estiverem as mesmas subordinada.s.
Art. 68:?. O levantamento do deposito será ordenado á
vi;::ta elo conhecimento a que se refere o art. 675, depois rle
convenientemente informado pelas secções de contabilidade o
processo a que o mesmo se achar annexado.
Art. 683. Dado o extravio do conhecimento, não será extJ·ahida segunda via do mesmo; a sua falta será snpprida com
uma certidão do deposito, passada depois de assignar o _depílsitante um termo de responsabilidade, no rpoJ se menciOne o
faclc elo extravio e da substituição do conhr~cimento e se declaro este invalidado para todos os effeitos.
§ 1, Nos casos em que os chefes das repartições julgurem
ncce~sarias maiores garantias, poderão exigir para o referido
termo rlo responsabilidade fiança de firma idonea ou Je estabelecimento bancaria.
§ 2. No canhoto do talão relativo no conhecimenfn expedido far-se-á nota do termo assignado e da certidão passada
para levantamento do deposito.
§ 3. No caso de ser posteriomente exhibido o conhecimento extraviado será o mesmo inutilizado e collado ao respecLiYo canhoto.
Art.. 68ft. As cauções feitas para garantia da execução de
contractos celebrados com a Fazenda Nacional, só poderão ser
restituídas após autorização do Tribunal r.le Contas ou suat~
delegações, mediante prova da execução ou r:escisão legal
dos mesmos contractos.
Art. 685. Os depositas feitos para garantia de determinada funcção ou compromisso, não pnrlerão servir para garantia de compromisso ou funccão differente, ainda que do
mesmo valor.
Art. 686. Os proponentes que tenham de licitar em novas concurrcncias farão sempre novos depositas, podendo para
isso levantar os anteriores, si se acharem dc;~embaraçados.
Art. G87. As canções prestadas para garantia de funcr.õcs 011 clf) compromi:,sos decorrentes ele contractos firmados
com a União poderão ser em qualquer época reforçadas com
um novo deposito, observadas qnnnto ao J'ccebiment.o e escripturar,ão deste as mesmas formalidades pre3Griptas nos artigos
aJJteceden te;;-.
Paragrapho uni co. Quand1 a importancia do reforço tiver
de ser descontada ele algum pagamento a effeduar-so aos coniractantes de fornecimentos ou serviços !.lnb!icos, a guia para
•; recolhimento rlo deposito será extrahida pela pagadoria á
qual incmnba effecluar· o pagamento n conterá torlas as indienç.õec; nccessarias constantes elo officin da repa rf.ição que requisitar o desconto.
. Art_. 688. As cauções pre.,ladas em dinheiro ser1io, depois
do escr1pL~1radas no caixa r~os depositas e cauções, passadas
por supprnnento para o ca1xa geral, segundo o estabeler,ido
no art. 510 do presente regulamento, e sempre que tiverem
0

0

0
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de ter levantadas enlrarão novamente naquelle caixa como
snpprimento restituído por este.
.
Art.. 689. Das cauções excutidas ou que devam, md~
pendentes de processo judicial. reverter pam os cofres publ!cos. por força de dispo~ições de lei \)ll clausulas_ contract!mes,
dar-se--á sabida no carxa de deposrtos e _cauçoes, _escrrpturando-se a r espcctiva iiD!lOrtaneia a deb1to do ca1xa. geral,
come renda eventual da União, si se tratar de depos1to em
dinheiro, ou a debito da caixa de differ~ntes v~lores, como
patrimonio do Estado, si se tratar de cançao em trtulos ou em
valores não amoedados.
CAPITULO IV
DA CO"'TABIL!DAD!l DOfl DJFFERENT!l'l VALORES

Art. 690. A guarda, conservação c mane.io dos metaes
preeiosos. dos pnpeis de credito. selins e estampilhas e 1h•mais
valores não amoedados pcrt~nl·entr~s á Un1fio, e'ltih affcctos
aos tohesonreiros das reparti~ôns dr Fazenda, aos quaes se fará
carga no caixa es1'eeial de diffcrcntes valore~.
Art. G91. Os metaes ou p:~dras preciosas serão reeolhidos
ao sobredito caixa de ·differenf es valore;;; d~pois rias indispensaveis verificações de toque e quilates, feitas pela Casa da
1\Ioeda ou pelo technico esoolhicto p0lo Ministro cta Fazenda,
quP por essa ocr;~sião os :-tvaliari"io de aceOrdo eom o seu valor
intrínseco.
Art. 6fl2. A carga aos tl!esoureiros spr:í, feita por unidade
de peso ou medida e pelo valor total d0 ob.;ecto. Caso não tenha sido este deilwminarlo. devem os thesoureiros representar
aos seus re~pectivos chefes pedindo a irnpreseinuiveJ avaliação.
Art. 693. As moedas raras ou exemnlares de med'llllas artisticas ou eommemorativas. depois dr "PQ"istradas no caixa de
differrmtes valores, deveriio ser transferidas, mediante representação dos t.hesonreiros. para o museu numismatico da C:asa
1da Moed:1, onde serão rlevirlamenfe elassificadas e ca*::~Jogadas.
Art. 694. o~ papeis de credito pertenceqf.es ao Estado por
comprn. sorteio. revPrsãn on qualquer outt·o titulo . ..;erão inscriptos no eaixa flp differentps valnrrs pPln seu val0r nominal, qualque.r Qllfl se.ia a sua :>otação ~m r.nlRa.
Art. 695. Os títulos on cautelas 111r não tenl1am valor
imprr,sso. por ainda não terem sido emit.tirlos. terão r<;cripturação á parte. em folha especial do caixa rl" differentes valores, procerlendo-se de eg-ual modo com o~ títulos inutilizados, a
serem inrinrraclos na Caixa rl~ Amnrtizacfio.
ArL ô96. Os selins e Psf.ampilhas. compeehnndirlos na
contahilidadr especial dos diffrrcntcs valores a earg-o do~ thesoureiros. terão cF<cript.uracão em livros-caixas apropriados.
com cnlnmnrrs rli~f.incl as para discriminação fhs especies e
valore.s.
Art. 697. Far-se-á carga aos I hesour11iros. não só fios
sellos e estampilhas rccPhiflnq rln r-asa (la Moeria. como dos
inutilizados ou retirados da r,irculaçii.o. devolvidos pelas exactorias federaes, para serem subsf ituido.>.
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Art. 698. Os thesoureiros só poderão ,;er ct·editaJos pelos
sellos e estampilhas que direci.amente \ crH.iGrem, lJr!os fornecidoo ás repartições de Fazentli:l. e pelos devolvil.los á Gasa da
llloeda.
Art. l.i\.1\J. Os sellos inutilizados ou retirados ua w·culação, que tenham de ser pelas iLidegacias ftscae:; devolvidos á
Gasa da Moeua, serão acompanhados de relaçoes tlet<!lnadas em
que se mencionarão as especies, valores e qu:mtil.lade<> ás mesmas relativas, b~;;m como o yalor total da remessa, em algarismos e por e.x lcuso .
.t\rt. 'I OU. Ua aiJortura, ua Casa da l\locda, dos volume~
contendo ft!rmulas devolvidas, lavrar-se-ão sempre termos
~,;u·~,;uJu~Lat<uauo;;, nos quaes se meucionarrjo as oi!'frrenças
_t,orventura encontradas para mais ou para menos, como no
•JJaragraplw unico do arl. 6::11 •
.Art. '701. compre que se verificarem taes differeucas, a
tlii'ectona da Gasa da Moeda dará con!1·3cirnento das mesmas
à lJirectona da Heccila .Publica, á qual remetterá cJpia autllcutica do lermo a que se relere o artigo anlorior .
.K;se termo sl•rú, pela mesma Dlrectul'lü t!a Heceit.a, translllillido a deleóacia que houver ít:ito a remessa, com a !'f'Commoudação de ::;c r o re;;pccLivo 1 !Jesouroiro debitaLio ou creditado pel<.~s diJl'en.nça;; a monos ou a rwus encontradas na coni ereueü•.
A !'I, '70:2. Os pagamentos que leniiam de ser etltlctuados
em titulas da divida publica correrão pelo caixa de dil'ferentes
valores, ao qual será feito o necessario supprimcuto em títulos
cmittidos.
Art. 703. O thesoureiro assignará a carga vroveruente
de taes supprimentos, devendo J credor, além da quitação firmada na ordem de pagamento, subscrev0r, juntamente com o
esenvão ela thcsouraria, ou nm de seu~ auxiliares, a partida
de despesa lançada neste mesmo caixa.
At·t. 704. Quando se tratar de pagamentos con~lantes a
um mesmo crmlor em apolices de valor niio iuferior a l :000$ e
a in1port.ancia a pagar for fraccionaria, dará o thesoureiro as
apolices correspondentes a oi'! contos de réis · ievidos, emittindo
pela fracção um yale, que ser:í. pelo me~mo :tssignac!u, ,juntamente com o escriYão.
§ 1." Logo que os valores emittidos altinjam á imporf.ancia de 1 :000$, serão resgatado:> contra entrega da correspondeutc apoliee.
§ ~.o Si a somma dos vales ultrapassar o valor de 1:000$,
além da apol ice dará o tl!esoureiro um novo vale Jle!a differença, o qual serú futuramente resgatado pem fórma. acima indicaria.
§ ;{.o Si, p1Jr occasião de ~fff;cLuar-s;~ '' ulLimo pagamento,
a somma dos vales emittidos não atüngir á impot'Lancia de
1 :000$, serão os mesmos res14:1Lados em dinheiro. mediante
supprimcnlo elo caixa geral.
Art. 7liG. A importancia dos valeR emittidos sera considPI'8'1:t romo dq10sit.o de divPrsas origens ,. por rs~a mesma
conta conPr<Í, o pagamento quando devidamente reclamado.
Art. 70G. O dircctor da contabilidade do Ministerio da
Fa7.rncla. no Thc;;:ouro Nacional, c os chr)fcs jas demaio~ repar-
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tições !la Capital Felleral ou dos Estados m:tndarãc
periodica ou inesperadamente a balarwo no cofre dos
tes valores pertencentes ao E~tatlo, inclusiYe os sellos
pilhos, afim de certificar-se da exacLidiío dos saldos
tados pela respectiva cscripturação.

rlroceder
differene estamapresen-

TITULO VI
Dos saldos do balanço financeiro
CAPITUJ~O

T

Dft flAI,DO EM CAIXA

Art. 707. Os colleclorcs federaes não transportarão para

o mez seguinte os saldos mensacs da arrecadação em seu

poder. Taes saldos serão remettidos ás delegacias fiscaes respectivas nos prasos c pela fórma ]Jrescripta na sceç'io IV do
capitulo I do titulo III do presente regulamento, encerrando-se
assim definitivamente em cada mcz o livro caixa geral.
Art. 708. Os pagadores directamente subordinados a alguma thesouraria não transportarão, cg·ualmcntc, ao mcz seguinte, os saldos dos supprimentos que tenham recebido para
occorrer aos pagamentos mcnsaes a seu cargo; cumprindolhes, no ultimo dia d'e cada mez, recolher á thesouraria de
que immediatamente dependam as importancias que tiverem
sido descontadas nos pagamentos feitos e o saldo do cada
supprimento recebido.
Art. 709. Os pagadores autonomos e thesoureiros são os
unicos agentes que poderão transportar ao mez seguinte, nos
respectivos caixas, os saldos em dinheiro em seu poder, emquanto corrente o exercício financeiro a elles relativo.
No ultimo mez do trimestre addicional a cada exercício
deverão, porém, todos os pagadores e os thcsoureiros das administrações centraes recolher ao Thesouro Nacional ou ,;uas
delegacias o saldo em numerariu ·existente nos respectivos
caixas, os quaes ficarão assim definitivamente encerrados.
Sómente a thesouraria geral do Thcsouro Nacional e as
delegacias deste poderão transportar ao exercício seguinte,
pela fórma indicada no art. 622 os saldos em caixa verifrcados no exerci cio anterior.
Art. 710. Os saldos dos caixas das collectortas federaes
serão mensalmente verificados pela fórm[l. indicada no artigo 889, 2• parte.
ArL 711. Os saldos em poder dus Lhesuut'eiro" c pagadores serão regularmente conferiuos nas épocas determinadas
nos regulamentos das repartições a que estiverem subordinados, sendo, porém, obrigatoria e indispensavel tal conferencia
no ultimo dia do trimestre addicional.
Paragraplw unico, Dos balanços e conferencias procedidos nos c0frcs publicos lavrur-se-ão nos respectivos caixas
termos circumstanciados, que serão assignados pelo thesoureiro ou pagador e pelos funccionarios incumbidos do exame
e visados pelQ chefe da repartição.
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Art.. 712. Os directores e chefes de repartição ou serviços darão, inesperadamente, pelo menos uma vez em cada
semestre, balanço nos cofres dos thesoureiros, pagadores,
agentes ou outro qualquer responsavel e examinarão simultaneamente a escripturação dos respectivos livros, lavrando
f.ermos destes balanços extraordinarios em livros especiaes ..
Estes balanços extraordinarios não dispensam, porém, os regulamentares, de encerramento de operações.
Art. 713. O balanço nos caixas e a verificação dos respectivos saldos são tambem indispensaveis sempre que cessar
a gestão de um exactor, thesoureiro, pagador, agente ou qualquer outro responsavel por dinheiros publicas, lavrando-se os
competentes termos nos livros caixas ou em outros onde figurem as responsabilidades, e providenciando-se quanto á sua
assignatura pela fó:rma indicada no parag-rrupho rt.mico do
art. 711.
Art. 714. Si o responsavel, por motivo de força maior,
não puder comparecer ao acto da verificação dos valores
existentes no cofre a seu cargo, deverá constituir um representante legal, com poderes para assignar todos os termos e
comp1·omissos que se fizerem necessarios.
Si, apezar de intimado, não comparecer o responsavel, por
abandono de emprego ou por se achar foragido, mandará o
chefe da repartição, na presença de testemunhas idoneas,
proceder ao arrombamento do cofre, do que se lavrará minucioso termo, que será assignado pelas testemunhas present.es,
além dos funccionarios incumbidos do balanço e do chefe da
repartição.
Art. 715. Na hypothese de cessar a gestão de um exactor,
pagador, ou qualquer outro agente responsavel, o saldo em
caixa verificado pela fórma indicada no art. 713 será immediatamente recolhido ás thesourarias do Thesouro Nacional,
da.~ delegacias fiscacs ou das admiüistrações centraes de que
immediatamen!c dependam.
Art. 710. Terminada a gestão de algum thesourciro. o
saldo em caixa e demais valores a seu cargo serão transferidos
a seu substituto, mediante termos circumstanciados e discriminativos oc taes valores, lavrados !lOS livros caixas ou
quaesqucr outros onde se tenha feito carga ao responsavel.
§ 1 . • Taes Iivros, assim encerrados, serão remettidos ao
Tribunal de Contas ou suas delegações para a tomada de
contas do agente cuja gestão termina.
§ 2. • A escripturação a cargo do novo thcsoureiro será
feita em novos livros, devidamente authcnlicados pela fórma
indicada neste regulamento.
CAPITULO 1I
DO S,\LDO EXISTENTE NAS EST,\ÇÕES

Art. 717. Na organinção dos balanços mensa.e ..;; das estaçõfls arrrcadaclorns c vagadoras da União e demonstração
dos r<~specl1vos saldos, consideram-se a debito de t.aes e~ta
ções, como saldü existente nas mesmas, us importancias a
serem recolhidas no mez subsequentc e constmites dos balancetes mensaes dessas estações.
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Art. 718. Os saldos a que se refere o artigo ::nterior são
os que provêm: :
a) de rendas arrecadadas pelaS' alfandegas, rMebe.dorias,
mesas de rendas administ.rações dos eorrews, collectorias federaes e quaesq~er outras repartições que tenham a seu cargo a cobrança de remias Lla !Juião, ronstantes doR respectivos
balancetes, mas não entrad;<s ainda :1os cofres d<! Thcsouro ou
suas delegacias, quer por se acharem em transito para estas
repartições, quer por motiYo de se ter feilo transporte do
::Jaldo no encenamento das co n/ as da receita e despesa do
111ez, 'para a noYa conla do mcz 0rgu in te, r! e accôrdo com o
disposto no art. 709;
b) da parte ainda não despendida das importan~ias recebidas por snpprimcnto I•elCJs pagadores ou thesourmros rl}feridos IW arL 7U!J, para pagamentos nns sua~ J·ppartiçõe~.
as quaes, por n~c·asi ãn dr, c\ncerramen [CJ rle eonlas. do ~ez, e
cte conformidari<l cnw <• d1sposfo 110 rrwsmo al'tlgo, Jaz,em
trallSJH>rte dessas sobras para a nova <"Onta do mez seguinte.
Ar L. 719. No rneP,narn;'nto dos cxereieios nenhum saldo
desta natureza poderá continuar mais nas estações de arrecadação ou pagamento, em virtude do disposto nas segunda e terceira partes do art. 70!J, e o que não tivflr sido recolhido, como
ahi se determina, será considerado ~aldo em poder de responsaveis, em relação ao qual se prot'cderá pela fórma indicada no
capitulo l V, dcsf c til ulo.
C:\PITI.LO llf
DO SALDO EM PODI'.ft DI·~ B.\ Nr:us R COJUtESPtlNOI'JNTES

Art. 720. As quantias suppridas aos agentes financeiros
do Brasil no Paiz ou no Exf,crior, ou dos mesmos recebidas,
para occorrer ao pagamento do é'erviç\O da ·divida externa ou
na realização de quae~qucr ovcrações de credito, ou ainda
em conta corrente especial ;m de movimento, obedecerão ao
regimen da gestão annual, devendo srr os respectivos saldos
transportados ao exercício .~rguinf.c no ultimo dia ôo anno financeiro.
Art. 721. No balanço definitivo de eada exercício serão
demon-strados, na especiH correspondente, os saldos recebidos
do exercício anterior, em poder de cada banco ou agente financeiro, hem corno os transferidos ao exercício seguinte segundo o disposto no artigo precedente.
' ·
Arl. 722. A Contauoha Ccnl.ral da Republica por occasião de organizar as cautas da gcslão finaw~cira a serem apresentadas ao Congresso Nacional. deverá providenciar para
que sejam anncxadas áqucllas as conl as originaes de cada banqueiro, agente financeiro ou cor-respondente, por estes devidamente authenticadas, demonstrando a cxadidão dos respectivos saldos no ultimo dia de cada anno financeiro em r{llaçã~. ~ ?Scriptura\ão gera! ~ ''011 rn:·:~o c aos dados do balanço
deÍJTlltJVO

de

C:lda CXfWCIC!O.

Art. 723. As obrigações para com o Thcsouro Nacional
dos banqueiros, corrrsprmdrntes ou agentes financeiro!! do
Estado, no Paiz ou no Exterior, regnlam-se pelas disposições
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dns respectivos contractos ou da'l leis cspeeiaes qlJO as tenham
autorizado.
Na falta de uns c outro~'!, fcgcr-se-ão pelas disposições
de direito commurn.
CAPITULO IV

Ar!.

12'~.

Consider:mt-sc saluos

Clll

J)l)d<'l'

tlr~

r·e.-.;pnnsa-

\'CÍS:

a) as rendas, contribuições, dcpositos c oulras rJuacsqucr
rcccíl.as arrecadadas c não recolhidas pelos agentes da arrecadação aos cofres das thc:oourarias fcllcrncs até rl ull.inw dia.
do trimestre addicinnal;
b) as despesas-indevidamente pagas pdus I hr~soureiros,
vagadores c agentes da arrecadação, si, dcn(I'o do JlCI'iudo addJcinnal, não tiverem sido pelos mesmos recolhidas ás respec!ivas thcf'ourarias as impnrtancias correspondentes; bem como
aquellas ordenadas, sem o registro do Tribunal do Contas,
por int.crmedio de cstabelecmwntos bancarius rH r age li tc:o financeiros da União, sendo, neste caso, cousidr·rad,Js solidariamente responsaveis tanto as repartições, Juncf·.ionarios ou
particulares que rcccLcrmu laes dinheiros, cum" os n:spcctivus ordcnadores;
c) os adeantamentos a q.uaesquer funccíonarios, eivis ou
militares, de que não tenham sido prestadas contas aló o ultimo dia do exercício financeiro, segundo o dispu~lo no arLigo 298;
d) os saldos nlio recolhidos pelos thesoureiros das administrações centraes e pelos pagadores aul ononws aos corres
das delegacias fiscaes nos Estados, e do Tltcsouro Nacional,
na Capital Federal, até 31 de março do praso add icional;
e) a importancia dos desfalques vcl'ificadns administrali\ amcntc nos cofres publicas;
f) os alcances judicialmente fixado::; pelo 'l'ri]Junal do
Contas.
Art.. 725. Os saldos em poder de rcsponsavcis ~ó poderão
figurar na cscripturação do Thcsouro Nacional c das delegacias fi scaes, nos Estados.
Em todas as demais contadorias sPr.cionaes dos Ministerias ou das administrações ccntraef!, os saldos IJIIC se acharem nas condições do artigo precedente, depois de debitados
aos rcsponsaveis, .serão, no ultimo dia do período arlrlicional,
transferidos por movimento de fundos para o Thesouro Na~ional, mediante relação individuada em trcs vias, com indicação dos eargos, funcções ou rcsidcncias dos responswvcis,
· ~~niO dif·PÕC o artigo seguinte.
•Paragrap'ho unico. Encerradas taes cor1tas nas adminis11 ~çõcs eenl racs, passarão a.~ mesmas a ser escriptnradas nominalmente pela Contadoria Central da Itepublicu, sr'gundo o
ri isposto no art. 8", n. 8, alínea III, lettra c .
.1\Jot. 726. Dos saldos que, no encerramento do exercício,
forem verificados nas •condições do art. 724, serão, pela Directoria da Contabilidade do Ministerio da Fazenrla, na Capital
Federal e Estado do Rio de Janeiro, c pelas rlclegar.ias firoLeis de 1912- Vol. IV
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caes, nos demais Estados, organizadas relações em tres vias,
indicando o nome e o cargo ou funcção publica do responsavel,
sua repartição ou residencia, importancia e motivo das re.
sponsabilidades verificadas.
A primeira via de taes relações, bem como das organizadas, pelas demais administrações, nos termos do artigo precedente, será directamente encaminhada ao representante do
Ministerio Publico junto ao Tribunal de Contas, para proceder
na fórma do disposto nos arts. 898 a '9'ÜO; a segunda via será
encaminhada á Contadoria Gentral da nepublica, para os effeitos do art. s•, n. 8, alinea IJI, letlra c, e a terceira ficará archivada na repartição que a tiver organizado.
Art. 727. A Directoria da Contabilidade do Ministerio
da Fazenda e as delegacias fiscaes nos Estados, á vista da terceira via das relações a que se refere o artigo anterior, providenciarão para que, no ultimo dia do exercício, cada urn dos
responsa'Veis seja indhidualmente debitado em livros de contas correntes, com indicação do cargo ou residencia de cada
um, bem como das razões do debito.
Art. 723. Feito o deb1t.o pela fórma acima indicada, será
o saldo geral dos diversos re~ponsaveis transferido ao oxorcicio se6uinte, como manda o art. 622.
Art. 729. Dos balanços definitivos de cada exercicio, organizados em todas as contadorias seccionacs, constarao nominalmente os diversos responsavcis por saldos em poder,
quer tenham sido taes saldos transferidos ao Thesouro Nacional por movimento de fundos, quer passados ao exercício
seguinte no mesmo Thesouro e suas delegacias nos Estados.
Art. 730. As quantias que foc~m posteriormente pagas
pelos responsavcis, por conta ou por saldo de seus dcbitos,
não serão levadas á receita orçarnentari a corno indernnizacões, mas sim ao credito dos mesmos responsaveis, para abatimento ou encerramento das respectivas contas.
Art. 731. Emquanto não definitivamente liquidados, os
saldos em poder de rcsponsaveis, accumulados de exercício a exercício, farão sempre parte dos balanços financeiros,
mensaes ou definitivos, não podendo nenhuma repartição ordenar a baix;a de qualquer responsabilidade sem que tenha
sido recolhida aos cofres publicas a res·pectiiva importancia,
ou sem quo tenha a mesma sido legalmente relevada, modian·
to registro do Tribunal de Contas.
Art. 732. Os saldos em poder de rcspons:.weis deverão
sempre ser recolhidos á rcpartir:ãn onde figuram os correspo.ndcnt.es debitos, afim de se poder dar baixa nas responsabilidades extinetas, como prescreve o art. 730.
·
Si, porém, por qualquer circumstancia, houver sido esse
recolhimento ordenado um estaçfin diffcrente, proceder-se-á
como prescreve a secção V elo capitulo II do titulo V do pre·
sente regulamento.
Art. 73::1. De todos os credifos feitos a rcsponsaveis por
saldos em poder r11mprc q1H' seja immrdiatamcntc avisada a
Contadoria Central da Hcrmbl ica, indepcndcnf e do lançamcnt n f pito no balanço mensal.
.
§ 1." A Contadoria Cenlr:Jl da Repnblica, recebendo taes
aYisos, aguardarú a chegada do balanço mPnsal aos mesmos
relativo c, uma vez Ycrificada a cxistcncia do crellito pro.:;eder:i aos rrspectivos lançamentos na escripturação 'a seu
cargo, documenlanclo-o!'; com os a·risos qne tiver recebido.
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§ 2.• Si aquella contadoria verificar quo de algum balanco

:~nnst am

credif.os de que n!io tenha rrcehido ellllllnnnieat,::lt>,
reclamnl-a-á immedintnmonto da rcpart.iei'i.o em ralla, nppll-

cando-lhe as penas administrativa~ que no caso couberem.
Art. 73·i. Independente das relações directamcntc rcrrwttioas pela contadorias seccionaes, nos termos da segunda
varte do art. 726, a Contadoria Central da Ii.epublica, depois
de encerrado cada exercício, remetterá directamente ao repref'Cntante do l\Iinisterio Publico junto ao Tribunal de Conta~
wna demonstração do estado geral das contas dos diverws
rCSJJOnsa \·eis, indicando:
a) o estado de taes contas no exercício anterior;
li) os creditas feitos durante o exercício, om virt.ude de
~ ccolhimento aos cofres publicas ou de relevação devidamontC~
IC'gistrada pelo Tribunal de Contas;
c) os nnvos dcbitos oriundos c;o netos de geo.f.ão pratica-·
Ju8 no exereü.:io expirante;
d) o estado aclual, no fim dc~se exercit'io.
Paragraplio uni co. Essa àemonstra(:ão constará de dua&
pari os: uma, synlheliea, resumindo os debitos e creditas pelas repartições onde durante o exercício se Yerificaram; outra, ~malyLica, com a indivlduar:ão o mais detalhes exigidos
m rrimcira 1•artc do art. 72G.
Art. 73::>. A contabilidade relativa aos diversos responr.:aycis é, 1pam os cffeitos do administração, equiparada á ct0s
proprios dinheiros publicas, respondendo os funccionarioR
•klla encarregados pelas omissões, malversações ou ncg!igencia commctticlas, e de f[ue tenham resultado ou vossam resnliar prrjuizos para a Fazenda Publica.
TITULO VII
Das normas administrativas que devem preceder o empenho
das despesas
CAPITULO I
DAS CONG,URI\ENCL\8

Sccr.;ão I -

Normas gcracs

Art. 736. As concurrencias que, segundo o disposto n;J
nrt. 241, devem preceder á assignntura de contractos com o
Esf a do, real izar-se-ão nas repat'Liçõcs sn!Jordinadns aos diversos 1\linisterios, nas é.poeas e segundo a fórma o as modalidades estabelecidas nas instrucções do ~nrviço, ob.snrvarbs
sempre as nnrmas geraes estabelecidas nu prus•'rJI.e ri'gulamen to.
Art. 73 7. A's mesmas norma.s obedecerão as concnrrenci:lq abertas para a venda de gen8ros ou proprins narionar.~.
maf.rJrial inscrvivel, residnos de fabricarão e outro;,· bens d1)
dPminio J'atrimonia! ou industrial do Estado.
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Art. 738. As concurreneias S()l'ãu publicas ou administrativas:
§ 1. • Far-se--á concurrencia publica:
a) para fornecimentos, embora parcellau_os, custeados poi'
creditos superiores a 5:000$, salva a excevçao do paragrap!w
seguinte;
b) para execução d•~ tJtmcsqm~t· ob1·as publicas de Yalor
superior a 1 O: 000$000;
c) para a alienação rle bens dn dominio patrimonial <la
União, moveis ou immoveis.
§ 2." Terá Jogar a coneutTcueia admiuisiraliva, ou permanente:
a) para os fornecimcnf.os ordinarios ás rcp.articõcs public,as, sempre ·que a administraçiín entender mais conveniente
esse rcgirnen aos interesses do servir,: o;
b) para os casos r! c emcrgcucia em que seja dispenil:w!'l
a concurrencia publica, mas rujo sigillo nu urgcncia níi.o fiquem prejudicados eom os hrcvt•s prasos e ligeiras formalidades das concurrencias admini~trativas;
c) para a venda dos resíduos de fabricação, material inservivcl on miudezas cuja diminuta importancia não deva
constituir objcrto dn COJJelliTPJWia pu!Jlit;a;
d) para os fornecimentos r1u obras publicas aqucm dl•~
límites fixados na leltra a do paragrapho preeedentc.
Art. 739. Serão dispensaveic; as concurrcnc,ias nos casns
previstos nas letiras a e c do art. ~ltG rlcsle regulamento, observando-se, porém, quando possi\cl, o disposlo ua lellra b
dCI § 2" do nrtigo precedente.
Art. 710. Haja ou não cleelaração ·no acLo que eonvocar
a~ concurrencias, rn·esume-sn sempre qne o Governo se reserva o direito de annullar f!Ualquer coHl'UITeneia, pnr ~:k~
pacllo motivado, si houver jm;ta causa.
Art. 74.1. Em todas as cnncurrencias. publicas ou administrativas, a tJuestão da idonr~idade dos proponentes será
examinada e julgada prcviamcnl.c, an tr•s de abertas as propostas. As propostas cujos autorefi niío tiverem sido consir[,)rados idoneos não serão abertas.
~ 1.• Aos concvrrentes será licito reclamar contra a inelusão ou exclusão de qualquer concurrento na lista de idoneidade, mediante prova dos factos que allegarem.
§ 2.• Sempre que os chefes da':l repartições publicas ap;Irarem, em processos administrativos, irregularidades que deI:unciem dolo ou má fé por parte dos proponentes ou dos contractantes de fornecimentos c serviços publicas, deverão Ievllr
o facto ao conhecimento do ministro a que estiverem subordinados, o qual, verificados os factos expostos no proce'lso,
dec,larará por despacho iniclonea a pessoa, firma ou empreza
de que se tratar, dando disso conhecimento aos demais 1\linisterio~ e mandando que ia! despaehú seja publicado.
De tae<> despachos icl'áo regisl rn espeetal todas as repartições publicas. que dos mesmos ti verem conhecimento, rtevrndr, esse registl·o ser consultad J sempre que se tenha ri e
JUI;zar a idoneidade dos concurrentcs.
Art. 742. Em todos os for~Iecimentos a serem feitos ás
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rrparticões publicas federaes, terão sempre preferencia, em
egualdade de condiçõf>s, os proponentes nacionaes.
Art. 743. A concurrencia cabe de direito ao autor da
proposta mais barata, por rninirna que seja a differenca entre
ella e qualquer outra.
Art. 74-L E' licito ao Governo estipular urna segunda
condição que, no cas.o de absoluta egualdade entre duas prop'lstas com direito á melhor classificação, sirva para decidir
a quem cabe a preferencia.
Secção Il -

Das concun·encia.ç publicas

Art.. 7-15. A c:mcurrencia publica far-se-:'i por meio de
puhiicaçãc·. no JJiario Official ou nos jornaes officiaes dos
E~tados, de um edital expedido pela repnr:jção qnr haja de
firmar o contracto do fornecimento on prestação de set·v.'.ços, e no qual deverão ser •ndicados:
a) a m;foridado que presidirá a concurrencia, o lagar
dia e hora em quo deverão ser abertas e lidas as propostas;
bl o chjer!r: ct1 concurrencia, indicadas com a mais
extrema rniniH~;a todas as condições tcc!micas e administrut;va~. crrnP a de~1gnação, marca, peso. ir.edif!a ou volume
dos ob.iectos a fornecer; condições de entrrc:a c de verificação; plantas, desenhos, natureza da construcr:ão e do maLeria! a empregar, praso maxirno rlo inicio e da terminação
das obras, e todos os demais detalhes inrlispcnsaveis á perfoi ta idrmtificação do obj odo da concurronr.ia, que versará
apenas sobre o preç.o ou da unidade ou ria fof.alidado da
obra, ~lo arrondarnPrlfo ou do fornecimento, conforme o quo
tiver sido posto em licitação.
c) o local onde podem ser examinadas as amostras, no
ca20 de fornecJrncnt.o cuj· oh.iecto não possa ~er designado
de rnorlo inconfundível, ou as plantas c desenhos, auando se
tratar de construcções ou obras d'arte;
d) os documentos comprobatorios de idoneidarlc ou de
quacsqucr outros requisitos que se tnrnrm indispensaveis
para porlerem os proponentes ser ndmit.t idos ú concurrencia;
e) a importancia do deposito provisorio crn dinheiro ou
em títulos da divida publica. a ser feito prrlviamente pelos
concurrentcs para garantia da assignalura dos respectivos
contractos, nas adjudicações que lhe couberem, bom como
a thesouraria onde devet':i ser feita a caução.
Art. 746. O edital de concurrencia deverá ser publicado pelo menos quinze dias ·mtes do dia fixado para a abertura das propostas e successiva ad.iudicação, devendo as repartições que os expedirem fazer repetir a publicação nesse
período, tantas vezes quantas julgarem uecessarias á sua
maior divnl,:ração.
Art. 747. No dia e hora estabelecidos no edital de
concurrencia, a autoridade que a presidir declnrar·á a mesma
aberta e passará a receber as propostas dos licitantes que
se apresentarem.
Si até essa hora nenhum concurrente se hnnvcr apre!'ontado, o funccionario que servir de secretario nn escrivão
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lavrará uma acta, de que constará tal circumstancia. Essa
a<Jta, depois de assignada pelo presidente, t'lerá, com todos os
papeiS! á mesma relativos, encaminhada ao chefe da repartição, para proceder pela maneira prevista na lettra e do
art. 246.
!Art. 7 48. As propostas Lpresentadas pelos concurrentes
serão pelos mesmos assignadas e rubricadas em. todas as
paginas e deverão ser entregues lacradas á autondade que
presidir á concurrencia.
Art. 7 49. As propostas não poderão eontcr senão uma
formula de completa submissão a todas as clausulas do edital
c o preço que o proponente offerece.
Não se tomarão em considera~ão quaesquer offer·tas de
vantagens não previstas no edital de con~urrencia, nem as
propostas que contiverem apenas o offerecimento de uma reducção sobre a proposta mais barata.
Art. 750. Verificada, em primeiro lagar, a ijoneidade dos
concurrenies, serão as propostas abertas e lidas deante de
todos os proponentes que se; apresentarem para assistir a
essa formalidade. Cada um rubricará. folha a folha, a de
todos os outros, em presença do presidente, que por sua vez
as authenticará com a sua rubrica.
Antes de qualquer decisão serão todas as propostaS' publicadas na integra, nos mesmos jornaes em que se publicaram os editaes da concurrencia.
Art. 751. As propostaR provenientes do est.rangeiro ou
que forem recebid:1s pelo Correio serão e.gualmente abertas,
pela forma supra indicada, ainda que não se achem presentes os 1icitantes; que poderão ser representados por procuradores, si assim o entenderem.
Art. 752. D:a reunião para recebimento e abertura: das
propostas lavrar-se-á uma acta circumstanciada, na qual se
mencionarão todas as propostas apresentadas, reclamações
feitas e demais occurrencias que interessem ao julgamento
da licitação.
Art. 753. Feita a publicação recnmmendada no art. 750,
a mesa encarregada de presidir a concurrcncia passará a ;
estabelecer, em quadros apropriados, o confronto dos preços·
offerecidos nas propostas. segundo a qualidade e natureza
de cada objecto ou de cada serviço.
Em processo annexo serão. sob o mesmo numero de
ordem com que figurarem no quadro geral os resped.iYos
concurr~;nt.e.,, reunidos e eat.alogf!dos os desenhos, amostras
e demais rlocument.os exhibidos pelos interessados.
Art. 751. Feita a classificação dos concurren~es. serão
o quadro comparativo, as netas lavradas c o,; documentos annexos encaminhados ao chefe da reparticão com um breve
relatorio do prPsident.e rlr~ cuncuJTr.•nciu, ([ÍJr: .~alientar(t qual
a proposta mais vantajosa.
Art. 753. E~:lEYJinado o proees.so \la cnncurrcnci~ pelo
chefe da r.rparti<:ao ou por fnnccJOnarw JWlo mrsmo designa~o. c SI nenhuma irrr:g:ubrirlarlc for verificada, Rr:rá escol~Hia. salvo outras razlics de prPferC'ncia antecipadamente
MSignaladas no r:dital, a proposf:1 m:1is harrila. que não poderá exceder de 10 % os preço,; correntes da pra~a 8ob pena
de annullação da concunencia.
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Poderá ser preferida mais de uma proposta quando a
concurrencia se fizer por . unidade e o menor' preço desta,
em relação á mesma quahdade, diversificar em cada uma
daquellas.
Art i 5G. IN'o caso de absoluta egua ld a de d· e con d·,.-es
I..,o
Pntre duas propostas e os respectivos proponentes! podtr{L
á administração proceder a ul_lla nov3: concurrenc~a en ~~
ambos qnc versará sobre o mawr abatmwnto por cada u
ft>ito ~obre a offcrta empatada.
.
Si nenhum dellcs quizer, porém, !a.zer aquelle abaltmcnto, proceder-sc...,á a s~rte!o, para dccHilr a qual dos proponPntes caberá a adjudwaçao.

Secrlio Jll '

Das concwrrencias administrativas ou
11ermanentes

Art. 757. As concurrencias administrativas ou permanentes, a que se refere o § 2° do art. 738, teriio Jogar, nos casos
da letra a f!csso dispositivo, mediante inscripção, nas contallilidades elos Ministcrios r. nas rcpartiçúr.s interessadas no:·;
fornecimentos elos nomes dos negociantes que se propuzerem
a fornecer os' artigo:;; elo consumo habitual, com a indicação
dos pl'ecos offerecidos, qualidade o mll.is
esclarecimentos
reputados twcessarios; o mcdian[e convite por earla ou mcmo1'andnm, dirigido aos negociantes do artigo, nos casos das
lelfras /1 c c do sobredito paragrap!Jo, bem como naquelles
rm que, embora se trate de gcnero de consumo hahiLual, não
!ta do nwsmo inseripr:.ão alguma nas rcparl i~.:õcs a que se
refem a primeira parto dcsl.o artigo.
Arr. 7G8. A inscripçilo far-sr-á modiant.o requerimen:o
ao chefe da rcpariir;ão ou ao ministro, conforme :.letorminação
rc<:ula:nrntar, acompanhada elas informações nccossat·ias ao
Jnlg<1mento da idoneidade do proponente, inclicac,:ão dos artigos
c prf'ços dos fornecimentos pretendidos.
Art. 7G9. Julgada denLl'o do dez dias a idoneidade do
proponente, sr~rá ordcnadr~. a sua immodiaf.a inscriptão,. si
r•.';fo S() ~uhorrlinar ús conrlir:.õcs exigirlr~.s para o fornceime.nto.
Art. 760. Os preços offerecidos não poder:i•1 c;er alterados
ante" c!c dccnrridos quatro mezes da data da insf3ripção, sen;lo q;:c as alterações communicadas em requerimento, só se
tnr'1ar'ío effcctivas após 15 dias do despacho que ordenar a
sua annot:Jr;ão.
Ar·!. 761. Nos casos de convite. quando não haja inscripciio do artigo qne se pretenda adquirir, a proposta apresenta·:!:l prlos concurrent.es poderá ser admitt.ida a registl'o, por
de<.parl!n do clwfo da repartição, vigorando a mesma pelo
praso esf aiJelccido no artigo preecclente, si assim convier ao
nr•g-orianfe.
· Art. 762. O fmnecimento de qualquer artigo cabrmí no
proponrnte que honver ofl'erecido preço mais bamtn. não
rwr~r1~rlo, em caso algum, o negociante inscripto recusar-~e a
sa'.J;;,.tazc>r a cncommcncla, Rob pena de ser excluiclo 0 seu
nomf' ou firma do registro ou inscripção e de correr por conta
clell<' a difforenca.
Art. 763. As concurrencias administrativas, nos casos de
cr:1crgencia previstos na lettra b do § 2• do art. 738, subordi-
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nar-se-ão em tudo quanto lhes forem applicaveis, ás mes.mas norinas estabelecidas neste regulamento para. as concurrencias publicas, excepto a publicação de editaes e das
propJstas recebidas.
§ e Os convites para taes concurrencia~ serão. e!J.viados
a todos os negociantes do artigo que se deseJe adqumr, para
() que serão consultados os alrnanaks cornmerciaes, listas telephunicas, registros da repartição e outros elementos 4.le que
a mesma possa dispor.
§ 2.• Taes convites deverão ser escriptos com tinta de
cópia á mão ou á machina, e regist.rados por ordem chronoIogica em livro de copiador rubricado folha a folha pelo chefe
da repartição 0 u por funccionario pelo mesmo designado.
§ a.• A entrega dos convites expedidos poderá ser fe~ta
em míio aos interessados ou por via postal. Quando o convite
for entregue pessoalmente, eobrar-se-á recibo do destinatario, ou de quem o represente, em livro especial de protocollo, quando a remessa se fizer pelo correio, deverá a carta
ser registrada, archivando-se o correspondent0 re11ibo entre
os papeis que deverão constituir o processo da concurl'encia.
CAPITULO I1
DOS CONTUACTOS

Secçlía I -

Normas aemes

Art. 764. São providos mediante contracto todos os fornecimentos, transportes. acquisições, aliooações. alugueis ou
serviços relativos ao's diversos departamentos da administração publica.
Art. 765 .. Todos os •contrados de que resultem receitas
ou despesas para o Estado devem ser precedidos de concurrencia !pUblica ou administrativa, segundo as normas estabelecidas no capitulo precedente, excepto os casos indicados em
leis ·especlaes e os de que trata o art. 739.
Art. 766. Os contractos administrativo's regulam-se
pelos mesmos princípios geraes que regem os contractos de
direito commum, no que conccrnc ao accôrdo <las vontades e
ao' objecto, obserrvadas, porém, quanto á sua estipulação, approvação e execução, as novmas prescriptas no presente capitulo.
Art. 767. Para a validade dos contractos 5erão nccessarias as seguintes formalidades:
a) que sejam celebrados por autoridade competente para
empenhar despesa, em virtude de lei ou de delcgaç.ão obser'
vadas as condições desta;
b) que s~j~m realizados pm·a a execução de serviços aut<!rizados na lei e dentro do quantitativo e duração dos creditos, á eol?ta _dos quaes tlcva correr a despesa;
c) a mtaçao expressa. em suas clausulas, da lei qne n~
autonza, c a verba ott crl.'dito pPl' onde rfr'Y•.' l'orrer;
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â) que nelle se faça a indicação mil;mciosa. e especificada dos serviços a se ['ealizarom e dos obJectos a serem fornecidos e os respectivos preços;
e) que guardem conformidade com as propostas preferidas nas concurrencias;
f) que, nos contractos em que sejam estipul-ados precqs
em moeda estrangeira, se declare a data ou a taxa do cambiO
para a conversão n?.. forma do disposto no art. 232 deste regulamento, e de ~ccôrdo com a condição que ho'uver sido fixada no edital de concurrencia;
g) que se.iam lavrados nas repartições ús quaes intel'Cssc o scrviro ou nos Ministerios, salvo nos casos em que,
por lei, devam ser lavrados por labelli~o. e iraduzid~s legalmrnl e em vcrnaculo. 'SÍ lavrados em hngua estrangeira;
h) que respeitem ás disposições do direito r-ommum ~
da lcgisla~lÜO fiscal;
i) que sejam registrados pelo Tribunal de Contas.
Paragrapho uni co. Nos .contrados pará arrendamento de
prr<dios e obras de grande vulto, crusteadas pdr verbas orçamrntarias. será pcrmiitirlo praso maior de um armo, no limite maxirno de cinco :mnos, consideranrlo-sc, nest.e caso, empenhadas desde o inicio do exercício, as prestações a serem
pagas no seu curso.
Art.. 768. A alienação dos bens immoveis, dos nav10s ou
dos r,s!abeler.imrmtos industriacs flo Estlldo só poderá ser fpita
mediante autnrização r,m lei de orcamcnto ou em lei c.special.
Paragrapho unico. Póde ser autorizada por acto do Poder Executivo a alir,nação ou permuta dA bens adjudicados
á União em par.;amen!.o de crcditos ou de impostos, emquanto
ni"ío incorporarias os m0smos ao patrimonio nacional.
Art. 769. Nos act.os de prdrogação, suspensão ou rescisão
dos roniracloR. drweri"ío sPr rrspeitadas todas as formalidades
exigidas para a legalidade dos mesmos, inclusive registro
pelo Tribunal de Contas.
Paragrapho uni co. Nãd se compre1hendc na cxigencia
desf c artip:o a prorogaçi'ío de praso para a conclusão de obraR
ou de fornncimr:mtos, da qual, ent,retanto. se dará conhcciment.d nrynelle Tribunal, para o effeito do disposto no artigo 856 drstet regulamento.
·
Art. 770. F.m iodo.s Oí'i confracios enm a FazPnda Nacional, doverão os contradanf.es prestar uma cau(:ão real em
dinheiro ou em titulds da divida publica. para garanti~ da
fiel execur,:í.o dos compromissos assumidos, só podendo a
mesma ser restituida mediante~ provas da execur,ão ou resr.isão legal nos contrac!os e depois do registro a que se refero o art. 6!H.
§ 1. • Em casos cspeciaes e para os contractos a longo
praso, poderá ser acceita caucão de !Jens immoveis. em pnmc!ra hypothrca, depois de duvido o consultor da Repu .•
blica quanto ú situação jurídica do immovel e a validade da
caucl'lo.
~ 2." A admin istrncão publica, em casos especiaes. poffpr(( prf'srindir da exigencia de ca;ução para os forneiCimentos on scrviç-cis a serem effectuados por peRsoa ou firma,
tanto nacional como estrang-eira, de notoria idoneidade hem
romo pnra n fornccimf'lnto de materiaes I) gcneros qu'c po·r
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sua natureza ou pelo uso especial a que se destinem devam
ser adquiridos no logar da producção ou fornecidos dircctarncnte pelo prod'uctor, ou para as obras de arte, machinas,
instrumentos e trabalhos de precisã0, cuja execução deva
cummetter-se a artistas especiaes.
Art. 771. As multas applicadas em virtude de contractos
celebrados com a administração publica só poder'io ser relevadas em caso -de força m!üor devidamente comprovada, ou
nos casos especiaes previstds nos proprivs cuntractos, mediante assentimento do Tribunal de Contas.
Art. 772. As disposições sobre os contractos applicamse aos ajustes, accôrdos ou obrigaçõe'! que de!l'em origem ad
recolhimento de receita ou ao pagamento de despesas de
qualquer natureza.

Secção li - Estipulação dos contractos
Art. 773. Os contractos se estipulam na presença de um
funccionario publico para isso delegado.
A delegação deri\•a da lei ou do presente regulamento, ou
ainda àos regulamentos cspeciaes approvados para ns diversos
serviços publicas. ~i essa clclcgação não estiver prevista na lei
ou em nenhum regulamento, pmlcra ser feita nos casos especiacs
que se verificarem, por acto cxprc:~so do minislrP competente,
a ser junto ao contracto.
Art 77 4. Na estipular:ão dos contractos não devem ser incluídas clausulas relativas a juros 011 commissõc·3 bancarias a
fornecedores ou c.mpreiteiros sobre a~ ~ommas de dinheiro que
sejam obrigados a antecipar para a execução dos contractos.
Não dnvem, cgualmonlr, ser incluidas ebmmla~ oc Isen<;~o
ele direitos aduaneiros, imposlos e taxas para u malrrial importado pelos contractantes de serviços fcderaes. Rolativamont c a
futuros direitos, taxas c impostos 011 mndifiração ctos exi.-;1 entes, devcrú declarar-se no proprio eontracto aquellc dos contractantcs sobre o qual de\·am rncallir.
Art. 775. A estipulação dos contractos administrativos comprc-hendc clausulas essenciaes e clausulas acccssorias.
§ 1." ~ão clansuias cssenciars P como taes não podem ser
omiltidas em contracto algum, sob pena de nullidadc:
a) as referentes ao objc'Clo do ennlracto. com indicação
minuciosa dos materiacs a serem forneciJos ou dos trabalhos
que tiverem de ser executados, bem como dos prasos de entrega 011 conclusão e dos respectivos preços;
b) as que definem as obrigações reciprocas dos contractante-s quanto á execuç-ão ou rescisão dos contraetos;
c) a que deve fazer menção expressa da disposição ele lei
que autoriza a celehrarão do conlracto, bem como ela verba orcamentaria ou cre:dito addicional por onde deYe correr a drspesa, e a declaração de haver ;o;irln esta empenhada (t conta dos
referidos cr.cditos, quando previamente "onlweida a impo,rtancia exacta ou approximarla do:; compromissos assumidos;
d) a relativa á natureza c importanr.ia da garantia ,que os
eontractanfes devem dar para ac:srgurar o impkmento das obrigações estipuladas; a cl:msufa penal c dcelaratoria da acção
que a administração publiea po8sa exet'rcr sobre a caução, no
caso de inadimplemento das obrigações a:-,sumidas, bem como a
indicação do Jogar em qu~ o contracf anle ou seu fiador elegem
seu domicilio legal;
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e) nos contractos com pessoas naturaes ou juridicas do~
miciliadas no estrangeiro ,a clausula que declare competente
o fôro nacional brasileiro 'para dirimir quaesquer questões ju~
diciarias originadas dos mesmos contractos;
f) a clausula ond~ expressamente se de9lare q~e o contrac! o não entrará em vigor sem que tenha s1do registrado pelo
'l'ribunal de Contas não se responsabilizando o Governo por
indemnizarilo algurrla si aquelle instituto denegar o registro.
§ 2. o·· São clausulas acccssoria;:; todas as demais reguladoras das condições necessarias á integral e perfeita execução
dos con tractos.
:Art. 77ô. Quando os conlractos a serem celebrados não
tenham verba. propria para o devido _pagamento na lei orçamontaria em vigor, e, portanto, dependam de abertura de credito ou de alguma operação financeira, faz-se mistér a audiencia previa do Ministro da Fazenda, que deverá, depois, assignal-os juntamente com o titular da pasta a que pertencer
o serviço.
Paragrapho unico. Os contraclos que assentem em operaçl'lt's ou abertura de creditas não podem ser celebrados antes
que taes expedientes se tenham realizado, para que possam
ter Jogar o empenho da despesa e a inclusão da clausula de
que trata a lettra c do § 1o do artigo precedente.
Art. 777. Os contractos devem ter duração certa, adstricta á vigrmcia dos respedivos creditos, não podendo o praso
exceder rlc cinco annos, segundo o disposto no paragrapho
unico do art.. 7G7.
Não pôde ser alterada a duração dos eontrados já celebrados, quando estejam em curso de execução, salvo o disposto
no paragrapho unico do art. 7ô9.
Art. 778. Em nenhum caso poderá. ser permitlida a celehraçilo de contractos verbaes com a Fazenda Publica, sendo
nullos de pleno direito os ajustes que assim forem concluídos.
Paragrapho uni~o. A nullidade de taes contractos e ajustes ou dos actos l raticados com inobservancia das leis quo os
rcgnlarrm, JJÚO obslL. : responsabilidade dos funccionarios publicas qne tomarem parte nos primeiros e praticarem os segunclos.
Art. 770. Aos funeeionarios publicos t~ rx1wcs~amente
vrclado faz r r r~ont ractos com o fio\·erno, rliJ'Ccla ou inrlirectamcnfe, por si nn como representantes rle tprceiros.
Art. 780. As despesas de cópia, selJo e outras, relativas
aos contractos, cabem ao empreiteiro ou contractante, salvo
os 'casos especiaes em que, por interesse exclusivo do Estado e
por convrn<;-ão expressa nas clausulas cont.ractuaes, devam ficnr a;;; mesmas a cargo do proprio Governo da União.
Paragrapho uni co. Os contractos devem declarar o modo
pnr que se effectuou ou se effeclnar:i o pagamento do sello
1m•porciona! devido.
Art. 781 . Os contract.os que se fazem nas Secretarias de
F.starlo de\·em est.ipular-se J)erante o ministro, ou o secretario
geral. ou os directo:roes geram; competentes.
Em !nelas as. r1f'nw.is repartições devem ser celebrados perant c os respr~c!Ivos elwfes, observadas, quanto á antorização
elos ministros e approvação prévia das minutas as disposir-ões
dos regulame~tos organic?s de taes repartições,' ou dos reg~la
mcntos especwes de serviços.
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Art. 782. Nos '"ontractos a serem celebrados com pessOas
jurídicas, deve ser provada a existencia legal destas, com a
apresentação dos documentDs que comprovem o preenchimento de todas as formalidades exigidas pela lei para tal fim.
Si se tratar de companhia3 ou sociedades constituídas no
estrangeiro, cumpro provar quo estão legalmente autorizadas
a funocionar no Brasil.
Art. 783. Todos os contractos com a administração publica, salva a excepção da letra a do art. 767, serão lavrados
em livros especialmente destinados a esse fim, com termos do
abertura e encerramento, rubricadas as folhas pelo chefe da
repartição ou pelo funccionario graduadr que o mesmo designar.
Dos contractos lavrados serão extrahidas tantas cópias
quantas forem necessarias á approvação e execução dos
mesmos.
Secção lll -

App1'01Jar;i7o dos contractos

Art. 784. Os actos deJ aJjndicação definitiva e os contractos celebrados com a administração public& entendem-se
sempre sujeitos. no tocante ao Estado o no seUI unico interesse, á condição suspensiva de sua approvação, ainda mesmo
que tal condição não tenha sido expressamente estipulada no
edital de concurrencia e no contracto firmado, e não são exigíveis sinão depois de approvados pelo ministro• competente
ou pelo funccionario Jelegado e de terem sido registrados
pelo Tribunal de Contas, sem qno da não execucão caiba direito a reclamação de qualquer cspecie ou responsabilidade
para o Thesouro.
Art. 785. Quanto aoo; contractos que não são celebrados nos Ministerios, a autoridade delegada deverá transmittir cópia authentica dos mesmos ao Ministerio competente,
juntando-lhe os respectivos documentos c um succinto relatorio.
Art. 786. O ministro póde nelegar a approvaç.ão ::los
contractos não cclebranos na arlministracão central, não p•)dendo, porém, ser outorgado. para esse fim. o mesmo funccionario perante o qual foi\ o conf meto estipulado.
Art. 787. O ministro e a autoriclaric delegada para a ap~
provacão dos contractos examinam r1 rocon hecom a regularidade das estipulações e a sna inteira eonformidade com o
edital da concurrencia c eondiç•f:í'efj r>rr-rstabelecidas. c. islo
verificado, deverão exarar no resprcLiYo pmcrsso seu deflpacho de approvação.
Art. 71818. Por grave motivo de interesse publico e rlo
Estado, o ministro pódc abstm·-sp rlc tornar exequivel qualquer contracto, embora reconheci :lo n~gular.
Art. 789. Os contracfo~ crlcbrado~ prlo govrrno serão
publicados no Diario 0{{icia7, dentro de 10 dias de sua assi. ,gnat.ura e, em egual praso, a contar da publicação, remettidos
ao Trilmnal de Contas, r>m profoeollo, rlo (jllal nonstc~rn o dia
e hora da entrega.
Paragrapho unico. Si o Governo não fizer a remessa do
contracto dentro do praso f'S!abelec ido no artigo precedente,
o represenf ante do 1\finisferio Pu h! i co promoverá, dentro de
cinco dias, o jnlg::~mPnfo (]11 lllf'~lllll r'"lil r·aclo, em petição in-
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struida com o numero do Dia1·io O{{icial em que clle estiver
publicado.
Art, 790. A decisrw do Tribunal dc Contas sobre. o registro dos contractos deverá tor Jogar dentro ::!c 15 dws, a
contar da entraria dos mr.smos narpwllc Trilllmal. Findo esto
pra~o. sem 1e r havido .iulganH'nf o, o r·-onf raelo serú tido conto
rr.gisLr:uJo pnra Lodos n~ df1~iln:;,
Art. nll.
o praso de 10 rlias e~la!H.'U'eido 110 art. 7f-i\l
para a pulllicarão dos eontrad.ns nn Diorin 0{/it:ia.l appliensc aos r~onf.raetos erlehrados fóra da Capif.al Fe lera! o ~cr:í
contado ria data da as.~ig11al.ura dellc~ c mais tantos dias rJuantos forem pr()cisos para alcanr:.ar a mr~ma Capi fal, :í razão
de 2.1 kilomclros ou quatro leguaEt por dia, como .~() pratica
nos casos -de direito commum.
Art. 79.2. Serão considerados inexistentes o:; contractos
sobre os quaes deixar de pronunciar-se o Tribunal :lc Conta~
por nfio 1.erem sido publicados no praso legal, embora lhes
tenham sido posteriormente rcmetLido~. com exr.Ppç?ío unicamente daquelles para os quaes trmha sir!o rli~pf'nsarla a pnblicaçfio, por ser a mesma prejudicial :í r!efPsa nacional.
Art.. 79::1. Dada a hypolhesc do Tribunal dr' Contas recusar rcgi~t.rn a algum con[.raclo, o Presidente da Ilepubliea,
quando assim d exigirem os intcres~e'l do Eslado ou a convenipucia rh ordem publir:a, poderá, dentro do praso de 90 dias,
a con! ar da publicação da decisão rlaqncllc Tribvnal, mandar
exncnl.:-~1-o, Pem apreciat· os fundamrmtos daqucllc instituto,
mas invoc::mdo mlicamenle as razões de EslarJo que assim o
l'xigem. NcssP sentido larJçat'á despacho na c:qwsi1.:fio que lhe
i' or a)H'r•sPnf a da pelo Ministro respectivo.
Ao Tribunal de Contas caberá ordenar o regislro simples,
segundo se convencer, ou não, da procedencia dos fnndamentos
ria expo.~it,:.üo attc o Minisf.ro houver apn~scnfado ao Chefe da
Nar:fio.
No caso do registro sob 1n·dcsto, devcr:'i o Tr ilmnal r:! o
Conlas levai-o ao coullecinJcJif o {las !\lesas das duas Casas r:lo
Congres'lo Nacional, dentro de quatro dias, si estiver o CongT~~ssn funeeionando, e nos primeiros Hí dias ria sua rcunifio,
si tal regisft'O se der no iatervallo das sessões, acompanhando
ás connnuu ieações cüpias dos fundamentos da recusa do registro, rl0s parccrre::; rlo represent.ant.o elo i\linisl r•rin Publico,
da exposi<:ilo de mo! i vos do respectivo J\T in isfro e do exemplar
do contracto reg-istrado sob 1motesto.
Art. 7!H. Os contractos estipulados pr,la f<lrma prescripta
no prr;:;er1lr, regnlamenlo e rrgistrados pelo Tribunal de Contas thn força de titulo authentico pm·a Lodos os effeif.os
legues c oslão por isso sujeitos a todas as formalidades estabelecidas pc•las leis gel'acs para os actos publicas.
S''C('tto I I' -- é';r:n·lfçâo dns conll'aâos

\rf .. '7!Jb. "'"s !lliHisf.l·os 1k .EsLado 1: aos ehefes tias re-parf.ir_:·(;rs eaiJe prover (t inLcgral ()Xeenr,ão dos conf.ractos crlehraclo~ enm a administração publica c approvados segundo a"'
dr,;pc.;ic;[e,., da Pecção prccedenie.
Art. 796. Nos ;regulamentos especiae~ de . cada servit:·1
devem ser cstabe!ectdas as normas de assistenciU, fiscalização
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e dirccção necessarias á bôa execução dos fornecimentos,
transporte ou serviço, ~-;cgundo sua natureza.
Art.. 797. O funccionario incumbido da direcção dos
trab:l.! h os e da fiscalização dos fornecimentos c transportes
não péde fazer accrescimo nem qualquer outra variação nos
contractos estipulados.
Quando, porém, qualquer modificação se torne necess'lrill., a bem do servi~to publico, cabe-lhe propol-a immediatamente á autoridade superior ou ao Ministro de que dependa,
com uma exposição minuciosa de motivos, acompanhada dos
documentos nccessarios para comprovai-a.
Taes modificações não poderão ser executadas sinão depois de autorizadas pelo l\'linistro competente, segundo as regras pre-estabelecidas para os contractos ou ajustes, sob
pena de responsabilidade dos funccionarios que as admittirem
c fizerem executar com J)reterit;ão de.ssa formalidade indi5pensavel.
Das modificações autorizadas, no exclusivo interesse da
admini!>lração publica, dará o Ministro conhecimento, em
aviso circumstanciado, ao Tribunal de Contas, providenciand:J,
em s.~guida, para que uma cüpia desse aviso seja annexada an
contrndo que terá de servir de base it tomada de contas do
responsavel.
Art. 798. Nenhuma roscisão de contraclo, mediante indemnização, será fcila sem préyia autorizaçlio do Congresso
Nacional.
Art. 799. Sempre que em contracLo celebrado com a
administração houver sido pactuada clausula rescisoria e
der-se a occurrcncia de factos que importem a resolução da
convenção, independente de qualquer intcrpellação administrativa ou judicial, cumpre ao chefe da repartição competente
promover perante o Ministro respectivo a resiliacão do contracto.
Art. 8'00. No caso de julgar a parte contractante que ~o
lhe inflingiu damno ou lesão e intentar, para obter reparação, o meio regular de direito, cabe aos 1\finisterios proporcio .
nar a'; Procurador da Republica, que houver de defender, perante o Poder Judiciario, o direito da União, todos os elementos conducentes a tal fim.
A!•f., 801. Promovendo a a·pplica~.:ão da clausula resci<:oria do contracto ou a cffect.ívidade da estipulaç.ão de caducidade das concessões, o chefe da repartição a quem tal competir documentará a incidencia do facto do qual resultar a
rescir:ão ou caducidade, bem como a ausencia do caso de fo:r.;:1
maior, que possa arredar a applicação da clausula irritante.
Art. 802. Si houver reclamação contra a fiel applicacão
da clansula e allegação de violação de direitos, só uma decisfíJ
proferida pelo Poder Judiciario, annullatoria do acto ndministrativo da União, condemnando c~:ta á reparação do damno,
modificará a situação errada rwla rcs.cisã·o do eontracto, ou
pela caducidade da concessão, não reconsideradas pela autoridade administrativa.,
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TITULO VIII
Dos bens publicas
CAPITULO I
D!SPOS!ÇÕES GEH.\ES

Art. 803. Pertencem á União os bens publicoa:
a) do nso commum do povo, tacs como os maroc:, rio<:,
estraaa!', ruas e praças, situados em territorio sujeito á jurisdição do Governo Federal;
b) de uso especial, tacs eomo os edifícios on terrenos, ap~icados a serviço ou estabelecimento federal;
c) dominiicaes, isl'O é, os qu.c constiluem o pall'illJOJJio ila
União. como objecto de direito pessoal ou real.
A:·l. 804. Os bens do domínio publico, capitulados na
lettra a do artigo precedente, são por sua natureza inalicnaveis; os do domínio ,patrimonial do Estado comprehendidos
nas lettras b e c do mesmo arligo, só podcrfio ser alienatlr;s
nos ca.~os e pela fórma que a lei prescrever.
Art. 805. O uso commum dos bens publicas póde .~e::
gratuito ou retribuído, segundo as disposicões das leis fecteraes em vigor.
Ait. 806. Excepto quando se exigir qualquer retribuic~o
pelo ~<éu uso, os bens publicas indicados na lcttra. a do artigo
803 não se comprchendem nas obrigações de inventario avaliativo e escripturacão de que tratam os artigos seguinte~.

CAPITULO II
DOS BENS PATRIMONIAES DO ESTADO

Secção I -

Normas geraes

Art. 807. Os bens patrimoniaes do Estado,. comprehendidos nas alineas b e c do precedente art. 803, são immovcis
ou moveis, disponíveis ou não disponíveis.
Art. 808. São bens immoveis por sua natureza, ou por
destino, ou pelo objecto a que se referem, todos os comprchendidos na secção I do capitulo I do titulo unico do livro li
do Codigo Civil.
São ainda considerados como immoveis, para os effeitos
da organização dos inventarias, os museus, as pinacothecas,
as bibliothecas, os observatorios, os laboratorios, os estabelecimentos industriaes o agrícolas com os respectivos apparelhos e instrumentos, as estradas de ferro conjuntamente com
o material rodante necessario ao serviço, os quarteis, as fortalezas desarmadas, as fabricas de polvora, de artefactos de
guerra, os arsenaes e demais bens de egual natureza do dominio privado da União.,
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Art. 809. São bens moveis por sua naturer.a ou por determinação de lei os de quo trata a secção II, do capitulo I,
do titulo unico, do livro li, tlo Codigo Civil. Comprehendemse, -entre esses, os diversos materiaes para os serviços publicas, o dinheiro, valores, títulos o os cfl'eilus quo existam
na caixa ou nos cofres do Estado.
Art. 810. Cl:lssificam-se como difrponivcis os bens do
Estado, qualquer que seja sua proveniencia, dos quacs so
possa effcctuar venda, permuta ou cessão, ou com os quacs
se possa fazer operações financeiras em virtude de disposição de leis especiaes de autorização.
Art. 811 . Consideram-se não disponíveis os bens que são
ncccssarios c têm applieação aos scrvi~;os 1mlllicos c em rc:ação aos quaes, quer pelo destino dos mesmos, quer por
disposição de lei, não póde o Estado praticar nenhum dos
actos Indicados no artigo anterior.
S1:C('tlU
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Art. 812. Os bens immoveis da União são administr:tdos
pelo Minislerio da Fazenda. A arlministração rios immovc1s
applicavcis em serviços subordinarlos a uutrn" 1\linisl.erios é
da competencia destes en1quant.o durar a applicação. Cessada
esta, passarão esses lJ,~ns ao J\linislet·io da .Fazenda, irukpcndenle de acto especial.
Art. 813. Correrão poJ' conta de cada J\linislel'io as despesas com a conservarão ou adaplação d11;; immoY<:is eu.i::t
administração lhes tenha sido consignada, independente do
par-ecer ou audirmcia da Dit·ccLoria do Patrimonio Nacional.,
Art. 814, As demolições ou rrcon.~Lnwçõcs, bem como a
alienação dos bens immoveis, quando autorizada uelo Congresso, não poderão, porém, ser levadas a effeito sem a audiencia prévia da Direcloria do Patrimonio Nacional, por
intermedio do Ministerio Lia F'azcnda, emlJora custeadas ou
administradas por outros Miuisterio:;.
Art. 815. Os bens patrirnuniaes immoveis distinguem-so
em fructiferos c infructifcros, seg-undo sejam ou não susceptíveis de produzir renda, c, uns c oulros, devem ser registrados no Ministcrio da Fazenda, em registros analyticos a
cargo da Dircctoria do Patrimonio Nacional, qualquer que
seja o 1\Iinisterio a cujo~ scrvi~;os tenham sido destinados.
§ 1. • Nesse registro serão indicados:
a) a situação, denominação c qualidade;
b) as rlimcn~ões, conl'ronlrr(:õr~.'i c rarartr-rí.ol icas ptincipaes;
c) a pnwrnieneia a t.ilulo do dnminio;
d) o custo de acquisição on a estimativa tio valor actual;
e) a renda annual;
f) as servidões c PS unus "'~ l[llalqur·t· naturer.a de qu{}
estiverom gravados;
g) .u uso Pm que P~f.fw nmprr·t:;ul\>.i ,, " J'.l ini:ol•'t'iu a cuja
administração tenham sido confiados.
§ ~. • Em Laes reg·istros ;-~nalyticos devem :1inoa distinguir-se os bens frnctifct·os dos infructifcros.
§ 3.• Um resumo de tal reg-istro, indier:~11ílo apenas o
numero de ordem, o local, a numceação, a natureza e o valor

321

AC1'0S DO PODEH EXECUT!Yfl

dos immoveis será pela Directoria do Patrimonio Nacional
transmittido á Contadoria Central da Republica, logo que tenha
sido ultimada a inscripção, em face dos inventarias iniciaes~
Egual resumo será annualrnente rcmetJido, contendo as
inscripções ou modificações que posteriormente occorrerem,
e das quaes deva tomar conhecimento a mesma Contadoria,
para os effeitos da escripturação geral, a seu cargo, do activo
e passivo da União.
Art. 816. Para os fins do disposto no artigo anterior o
Ministerio da Fazenda proni:Jverá, annualmente, nas épocas
o segundo as normas estabelecidas pela Contadoria Central da
Republica, o inventario geral de todos os bens immoveis da
União, discriminando os que estiverem applicados aos serviços federaes, estaduaes ou municipaes, e indicando todos os
elementos necessarios ao conhecimento delles e do respectivo
yalor ..
Art. 817. O inventario annual dos bens immoveis da
União assentará em inventarias parciaes organizado·s pelos
Ministnrios que tiverem tam; ben:; snh 'LJa adminisl rar;:in, e
deverá conter todas as indicações constantes dos §§ 1• e 2"
do art. 815.
O arrolamento dos bens administrados pelo Ministerio da
Fazenda será feito pela propria Directoria do Patrimonio Nacional.
Art. 818. Os inventario~ parciaes dn rarla J\linisLPrio
serão organizados em tres vias, com os detalhes exigidos no
artigo precedente, devendo uma ser enviada á Directoria do
Patrimonio Nacional, a segunda á Contadoria Central da Republica e a ter~eira fi~ar archiYarh na dircclr 1 ria de contabilidade do :\Iinisterio respectivo.
Paragrapho unico. A falta de organização e remessa,
dentro dos Jlrasos marcados, rios i 11\"Pnl ar i o~ pn rei aos r! e eada
Ministerio, sujeitarú o runccionario ou os funcciunarios
responsaveis rwla 0mis8ão nu demora, ás penas do art. 221,
que se tomarão effectivas pela manf'ira indicada nos artigos 14 e 15, deste regulamento, salvo o c~1~•l llr) fon·a maior
devidamente provado e jusf.ificadu.
Art. 8!9. As directorias do contabilidadr) elos diversos
l\Iinisterios, com fundamento nos invcntarios parciaes que
ihcs furem remcftidns, manterão um regislrn analytico de todos os bens patrimoniaes sob sua aclministração, em llarmonia com o registro idcntico a cargo da Dircct.nl"!a do Patrimonio Nacional, e do qual deverão cnnsl ar as espcci ricaçõe~
e detalhes exigidos nns paragraphos 1° c 2" do ad. 815 deste
n•gulamcnto.
Art. 820. Todos os augmentos, diminuições c transformac_:õos que se operarem no valor c na consistencia dos bem.
irnmovcis patrimoniaes devem ser registrados nos inventai'ios parciaes, no inventario geral e nos rPgistros a carl"n d~s
dirr.ctorias d8 enntabilidad8 dos l\IinistPrios ~~ da Directoria
do Patrimnnio Nacional.
Para tal fim. a administrar:ãn a qur. estiverem essps bens
econfiados, á proporção qnc nccnrrcrem !:los vari~~r,õr:s. rkve;oá
communical-as. r:m l,nrlos os snus dct~lhr~s. r;í, f'ontnhilir!Grlc
ministerial a que estivrr suborriinada, a qnal, depois de• tel-as
annotado no registro a seu cargo, as levará simulf aJJP;llliPll~C
ao conlwf'imrmtn ela Directoria do Patrimonio Narinw\1 r• da
Contadoria Central da Republica.
Leis de 1922 -V o!. IV
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Paragrapho upico. A communicação transmittida. á Contadoria Central d" Jiepublica tem por fim proporcionar-lhe
os indispapsaveis elementos de cotejo do inventario geral que
lhe deverá ser annualmente remettido pela Directoria do Patrimonio Nacional e documentar os respectivos lançamentos
na e15oripturaoão a. seu cargo.
Art. 8211• Os bens patrimoniaes, existentes em paizes
estrangeiros, serão inventariados pelas legações, consulados e
Delegaoia do Thesouro em Londres, e os inventarias remettirlos, segundo o caso, ao Ministerio do Exterior ou da Fazenda.
· Estes, depois de terem contemplado nos registros a seu
cargo os respectivos dadqs, procederão na conformidade do
disposto no artigo 818. ·
Art. 822. As acquisições de novos bens deverão ser inscriptas no registro geral a cargo da Directoria do Patrimonio Nacional, após o processo de incorporação, que lhe deverá
ser oommunicado pelo Mimsterio em que esta se verificar.
Paragrarpho uni co. A bem do exacto cumprimento do
disposto neste artigo, todas as repartições que tiverem competencia para empenhar despesas com a acquisição de bens
1mmoveis, e que àe facto as empenharem, darão disso, conheeimento á Directoria do Patrimonio Nacional e á Contadoria
Central da Republica, na mesma data em que tiver Jogar o
empenho.
De posse desse aviso, e si até ao fim do exercício financeiro não tiver sido feita a communicação de que trata este
artigo, providenciarão aquellas repartições no sentido de averiguar si se tornou ou não effectiva a incorporação do immovei ao patrimonio nacional.
Art. 823. As medições, as demarcações, ou aviventações
de rumos, dos bens do domínio nacional, como proprios confinantes, serão levadas a effeito pela Directoria do Patrimonio Nacional, que, ultimados os actos respectivos e feita a
planta, encaminhará o processo ao Ministro da ,Fazenda, a
quem compete promover, por intermedio dos procuradores da
Republica, a homologação de taes medições e demarcações.
Art. 824. Afim de que se possa precisar com exactidão
a renda dos bens do domínio privado nacional, e melhor fazer
a estimativa da receita patrimonial, os bens immobiliarios.
que forem consignados a serviço da administração, com verba
no orçamento da despesa para provei-os, serão havidos e escripturados como dados em locação ou arrendamento por
parte da administração do domínio nacional ao Ministerio
que os tiver sob sua administração, mediante estipulação de
preço, registrada a despesa no Tribunal de Contas, como se
procede nas operações por jogo de contas, quanto ao supprimento de material feito de uma a outra repartição, conforme
dispõe o art. 848.
Art. 825. Os materiae.s de edifícios demolidos podem ser
concedidos, mediante estipulação contractual, aos empreiteiros da reconstrucção ou reparação dos mesmos edifícios. figurando essa concessão no contracto, com a especificação do
material cedido e a fixação rios preços correspondentes.
Art. 826. A Directoria do Patrimonio Nacional, por si
ou por intermedio do serviço de vigilancia e inspecção que
instituir, velará para que não sejam mantidos em uso publico
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ou administrativo sinão aquelles terrenos nacionaes ao mesmo uso estrictamente necessarios.
Uma vez verificado excesso ou abuso no destino dado ao
local, deverá a mesma directoria levar o facto ao conhecimento do Ministro da Fazenda, que providenciará para que
volte á administração do patrimonio, e se torne vroductiva
para o Estado, a parte dos terrenos reconhecida excessiva ou
não applicavel ao uso publico ou aos serviços da admini&tração.
Secção 111 -

Dos blens moveis

Sub-secção I -

Normas geraes

Art. 827. 'Üis bens moYeis do Estado distinguem-se em:
a) moveis destinados !l-O serviço civil da administração
publica, isto é, as mobilias das reparLições, collecções de
leis, de decretos e de regulamentos, machinas, apparelhos,
utensílios, materiaes para transformações ou consumo e ou·
tros;
b) objectos moveis destinados á defesa nacion:al, l.st.Q
é, todo o material fluctuante, semovente ou de guerra para
o Exercito ou para a Marinha;
c) os direitos de obrigação e as a.ccões resJ)~ctivas, que
pelo art. 48, do Codigo Civil, são considerados bens moveis.
Art. 828 . A administração dos bens moveis ·compete aos
· Ministerios que os houverem adquirido.
No que concerne, porém, á formação dos inventarias, ái
escripturação dos materiaes e das variações nos mesmos operadas, em substanci~ e valor, todas as administrações governativas, civis ou militares, estão subordinadas á vigilan{}ia e
inspecção do Ministerio da Fazenda e do Tribunal de Contas •.
§ 1." A fiscalização do Ministerio da Fazenda será exercida pela Directoria do Patrimonio Nacional, quanto á consistencia e destino dos bens do domínio mobiliaria da União, e
pela Contadoria Central da Republica quanto ás normas de
escripturacão e inventario.
§ 2.• O Tribunal de Contas exercerá vigilancia .sobre a
acquisição, a conservação e o emprego do material, indicando aos Ministerios ou ao Congresso as providencias a esse
fim convenientes.
Para esse effeito e por funccionarios que designar, poderá fazer inspeccões salteadas na escripturação e assistir aos
balanços semestr111es.
Art. 829. Todos os objectos moveis, qualquer que seja
a catcgol'ia a que 1H.:rtençam, devem ser confiados a agentes
responsaveis.
A entrega se effectua por meio de inYentario, conferido
c reconhecido exacto pelo responsarvel por sua guarda e cq~
servação, o qual assignará Lambem o termo de re~ponsablli
d:ulc a que se refere o art. 908, ou delegará essa mcumbencia segundo faculta o paragrapho unico do mesmo artigo.
Art. 93{). Os bens moveis da União serão registrados,
segnndo instrucrõcs e modelos préviamcnte organizados pela
Contadoria Central da Republica:
a) analyticamente, nas diversas repartiçõe~ que directawentc os administrarem;
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b) syntheUcamente: nas directorias ou secções de contabilidade das repartições superiores ou dos Ministerios a
que disserem respeito; na Directoria do Patrimonio Nacional e na Contadoria Central da Republica.
Paragrapho unico. A escripturação analytica a que se
refere a lettra a deste artigo indicará, além de quaeS'<}JUer
outros detalhes que possam ser exigidos pelos regulamento_s
internos de cada repartição, a proveniencia, a natureza, o
preço, a importancia total e o destino dos materiaes existentes nas repartiç.ões, almoxarifados, secç.ões e demais dependencias da administração publica.
Art. 831. O registro de que trata o artigo anterior terá
por base:
a) nas reparticões indicadas na lettra a do arl. 830:
t•, o inventario inicial que todas ficam obrigadas a
organizar e concluir dentro do primeiro anno da eXlecucão
deste regulamento;
2•, os documentos comprobatorios das entradas e sabidas que se verificarem. a qualquer titulo. bem como das va.
riações operadas, por villorização, transformação ou depreciação parcial ou total;
b) nas directorias ou secções de contabilidade das repartições superiores ou dos Ministerios respectivos, as primeiras QU s;egundas :vias dos inventarias iniciaes ·e annuaes
que lhes devem ser remettidas pelas repartições subordinadas;
c) na Directoria do Patrimonio Nacional, pela primeira
via dos inventarias iniciaes c annuaes relativos aos bens consignados a cada Ministcrio e organizados pelas contabilidades
A.los mesmos;
d) na Contadoria Central da Republica, á vista do inventario geral 6rganizado pela Directoria do Patrimonio Nacional,
depois de cotejado este nas suas partes com as segundas vias
dos inventarias parciaes de cada l\1inisterio.
Art. 832. O inventario, quanto aos bens comprehendidos
nas lettras a e b do art. 827, deverá conter, além de quaesquer outros detalhes que possam ser exig<dos:
a) a designação dos estabelecimentos e dos logares eni
que se encontram os objectos;
b) a perfeita identificar:ão destes, consistente na denominação e descripção, s·egundo as diversas naturezas e especies
e na indicação do numero do registro, que será Rempre appost~
aos proprios objectos, quando de uso permanente;
c) a qualidade e quantidade dos objectos, segundo as differentes especies, feita especial distincção entre o material
permanente, o de transformação e o de consumo·
d) o estado de conservação, conforme se trat~ de objectos
novos, usados ou fóra de uso;
e) o valor.
Paragra.pho uni co. Os direitos de obrigações e as acções
a elles correspondentes serão dcscriptos em inventario separado.
Art. 833. Nos inventarias e na escripturação respectiva
nénhum objecto deverá figurar sem valor, por menor que seja
este.
Os b!3J:).S _moveis inscrevem-se no inventario pelo preço de
sua acqmsrçao, _emquanto se conservarem em bom estado, ob-
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servadas, quanto á transformação, as disposições da su~-secção
seguinte; e pelo preço de avaliação, quer quanto aos mventarios iniciaes, quando não se conheça o custo exacto, quer quando se encontrarem depreciados.
As avaliações e depreciações serão julgadas pelos chefes
das repartições, em processos reg·ulares, medmnte _as nor~as
fiscaes que forem adaptadas nos rcgulamenLos ou mstrucçocs
para os divers~ 5erviços publicos, c obscrvauo a rospeito o
que dispõe o ai't. 910.
Taes processos constituirão os documentos de carga ou
descarga dos agentes consignatarios responsaveis pelo material.
Art. 834. Os inventarias iniciaes, annuacs ou de termino de gestão devem ser organizados, pel_o me.n<?s, em tres
exemplares, assignados pelo agente ·ConsignalaT'IO .e. pe!lo
funcciona,<rio da administração local cru e tiver presidido á
formação dos mc.smos inventarias.
Esses tres exemplares serão assim distribuídos: um ficará em poder do responsavel; outro será archiva~o na adminisLraç.ão local e o terceiro deverá ser cncammhado ao
.l\linisterio respectivo.
Art. 835. Do exemplar encaminhado a cada l\Iinisterio
serão, pelas competentes directorias de contabi Iidade, extrah idas duas cópias, devidamente ccnferidas e authenticadas,
as quaes, acompanhadas de um resumo g-eral de todos os
bens moveis a cargo de cada l\Iinislerio, organizado segundo
o disposto no artigo subsequenf.e, serão enviadas ú <Directoria do Patrimoniü Nacional n ú Contadoria Central da fiepublica.
· Art. 836. Cada inventario dos bens moveis indicados no
art. 827 deve ter uma recapitulação, distincta por categoria
·
e espeeie de materiaes·.
Estas recapitulaçõeiS constituem a conta do debito a
manter-se em evidencia para cada consignatario ou responsavel, na escripta de que trata o art. 839 e servirão para
organização de resumo geral a que se refere o artigo anterior, no qual se fundará a escripturação a cargo das repar-•
tições indicadas nas lettras c e d do art. 831 .
Art. 837. Os conl3ignatarios ou depositarias dos objec.tos e materiaes de que tratam as lettras a e b do art. S27
ves.pondem pessoalmente pelos bens recebidos em custodia
em relação aos quaes não tenham obtido descarga legal. '
'raes consignatarios ou depositarias não podem dar entrada üU sahida de cousa alguma nos armazens, depositas,
casas fortes ou quaesquer outros Jogares de custodia de bens
moveis de qualquer natureza, sem uma ordem escripta de
conformidade com os regulamentos espcciaes de cada repartição, cabendo-lhes sempre recusar o cumprimento de
·<Jrdens para carga ou d'escarga de materiaes diversos
dos que effectivamente tenham de ser recebidos ou fornecidos.
Os oonsignatarios dos direitos e acções, indicados na
lettra c do art. 827 respondem pelo movimento que soffram
os creditas a seu cargo.
Art. 838. Cada consignatario ou depositaria de objectos
moveis de qualquer natureza, como os almoxarifes cconomos e outros agentes responsaveis, deverá manter er'n cvi-

Am"PS DO PODER EXECUTIVO

dencia a situação da contabilidade do material pelo qual responde, segundo a qualida:de, o fim a que se destina e a classificação resultante do respectivo inventario ou dos doeumentos de debito e credito.
Para esse fim deverão ter livros ou cartões de entrada
e sabida, nos quaes, além do material constante tlos inventarioe, escripturarão a debito os novos objectos entrados e
a cte;dito todos os' fornecidos, bem como as variações on transformações havidas, mantendo sempre em evfdencia o ~;:aldo
em ser, tanto em quantidade, qualidade e especie como pelo
valor total.
Art. 839. Independentemente da escriptura9ão a cargo
de C.'}da responsavel, de que trata o artigo anteriOr, :1s directorias ou secções de contabilidade das repartições a que estiverem subordinadoe os agentes responsaveis por bens moveis incumbe instituir e escripturar todos os livros necessarios para manter em evidencia a gestão de cada consignatario e facilitar e preparar a tomada de contas dos mesmos.
§ 1. • Para os fins do disposto na ultima parte doote artig'J, a escripturação a cargo das secções de contabilidrulo será
men~almcnte conferida oom a dos consignatarios e t'l'm cs
balanf.:O'I semestralmente dados no material, cabendo ás mesmas sPeçôet levantar as contas dos rcsponsaveis relat rvas a
Dada anno financeiro, as quacs serão subrnettidas, até 31 de
ma;oço do anno seguinte, ao julgamento do 'l'ribun'll de Conta<>.

§ 2 • ,.,_ falta de cumprimento do disposto cJO )J'lrngrapho
prec:'do:ntc ser á punida pelo Tribunal de Contas, seg·l!..ndo o
dispostn no art. 221 deste rpgulamento.
Art. 84.0. Os bens mobiliarios da União, que 80 d"teriorarem e tornarem imprestaveis serão alienados e o producto r flColhido aos cofres publicos, corno receita, ~alvo caso
de haver sido, em preceito de lei, autorizada ou decretad3
outra ~ppiicac:ão ao producto da venda.

Sub-secção· li -

ba transformação c consumo dos bens
moveis

Art. 841. A transformação e o consumo dos béns movets
da União serão reguLados nos regimentos internos e instru~
ccões de servico das diversas repartições publicas, obedecidas
a respeito as normas geraes e espcciaes estabelecidas no presente regulamento.
Art. 84~. Consideram-se transformados os materiaes d:3
qualquer natureza que:
a) forem applicados como materia prima ou setni-manufacturados, na produccão das diversas usinas e officinas do
Estado para constituição de stocks destinados a attender 4s
necessidades do serviço;
b) houverem tido applicação directamente ou in natu~a
em obras novas ou na ampliação ou melhoramento dos Já
existentes;
.
..
c) forem applicados na renovação de rnaterral que J<l
tenha tido baixa por irnprestavel ou fóra de uso.
.
Art. 843. Consideram-se consumidos os materiaes apphcados na conservação e custeio dos serviços do Estado, com
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exéepção daquelles que por sua durabilidade por mais de dons
exercícios, devam ser considerados materiaes permanentes.
Art. 844. Dos materiaes fornecidos para transformação
ou consumo ás diversas usinas ou officinas do Estado se fará,
carga aos respectivos mestres, contra descarga equivalente ao
a.lmoxarife ou encarregado do material.
§ L" Os mestres das officinas terão egualmente livros de
entràda e sabida para o material que requisitarem e applicarem, bem como registros analyticos da respectiva produccão.
§ 2.• No custo d!i ptoducção serão computadas as despesas
de mão de obra e as percentagens de despesas geraes e de
administração e depreciação de machinas e ferramentas determinadas pela média trimestral da producção em confronto
com as respectivas folhas de pagamento e tabellas de depraciação.
§ 3. • A produccão das officinas e as obras novas de qualquer natureza só poderão dar entrada nos armazens. ou ser
consignadas aos agentes responsaveis, mediante guia discriminada do custo da producção, indicando o qúantum de material,
mão de obra e percentagens de custeio e depreciação por cada
uma das officinas que tenham cooperado na producção.
§ 4. • As guias a que se refere o paragrapho anterior serão
extrahidas em duas vias, sendo uma para documentar a entrada do material e ficar em poder do responsavel pela sua
guarda, e outra para servir de base aos lançamentos a cargo da
respectiva secção de contabilidade.
Aos mestres dàs officinas se dará recibo da produccão em
livros de protocollo de remessa, nos quaes deverão ser annotadds os numeras e as datas das guias extrabidas.
Art. 845. A e:xtracção da guia a que se refere o § 3" do
artigo anterior terá logat' sempre que se der a intervenção de
qualquer officina nos trabalhos a executar, quer se trate de
obra nova, de renovacão ou de coriservacão de material ou
qualquer outro bem do Estado, e ainda que a obra produzida
não possa, pelas suas dimensões ou natureza, dar entr!lda nos
armázetis a cargo do responsável. Nesta hypothese cabe a estt3
extra.hir o doclimenttl de sabida contra á repartição ou pessoa.
a quem teilhá de ser consi~nada ti producção.
Art. 84'6. O material em ser a eargo dos mestres das officinás, beín comd as obràs em andamento por occasião da
organizacão dos inventarias e balanços annuaes, serão nos
mesmos computados, aquelle pelo preço constante dos respectivos pedidos e estas pelo valor que então tiverem, inclusive
a mão de obra e as percenta,gens estabelecidas.
Art. 84<7. Compete ás secções de contabilidade dos estabelecimentos industriaes do Estado a fiscalização das despesas
de pessoal e material em confronto com a respectiva producção, bem como a verificação dos stoclcs de material e obras
em andamento, a cargo dos mestres das officinas, em face d'l
escripturação correspondente.
Ar(. 848. Os supprimentos de materiaes ou a prestaQão
de ser';'IÇOfl de umas a outras repartiQões differentes, embora
su_ll<?rdmadas ao _mesmo Ministerio. dPpendem. para sua effecdbvJdade, do r~~nstro do Tribunal de Contas. si para o custeio
a despesa na o houver credito distribu ido :i repartição
supprida.
Art. 8149. O supprimento, porém, de materiaes ou a
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prestacão de serviços de uns a outros departamentos dentro
Ja mesma reparticão independem de autorizacão ou registro
daquelle '.rribunal, mas devem sempre ser convenientemente
documentados e escripturados para não embaraçar a tomada
de contas rle cada um dos respon:;:avcis.
TI'lULO IX

Dos responsaveis por bens publicos

CAPITULO I
DAS CAUÇÕES

Secção I -

Normas geraes

Art. 850. Os funccionarios encarregados de pagamentos,
arrecadação ou guarda de dinheiros publicas ou responsaveis
por quaesquer bens da União só entrarão em exercício após
haverem prestado as cauções fixadas em 11egulamentos, ,ou,
flm falla destes, em tabdlas organizadas triennalmente pelos
ministerios e regj,stradas pelo Tribunal de Contas.
§ 1. o Do registro e conteudo das tabellas dará o Tribunal
conhecimento ao Thesouro para que sejam acceitas novas cauções ou alteradas as existentes, de accôrdo com a nova fixação.,
§ 2. • No caso de se tornarem precisas alterações nas
tabellas, antes de findo o triennio, fal-as-ão os Ministros,
communicando o facto ao Tribunal de Contas, para o respectivo registro.
§ 3. o Será responsavel solidariamente pelo alcance, até
o limite da caução regulamentar, a autoridade que houver
permittido o exercício de qualquer funccionario, independente de caução, salvo caso de substituição necessaria do
responsavel por fallecimento ou falta imprevista deste.
No caso de ser alterada para mais a importancia de
qualquer caução, segundo o disposto nos paragraphos anteriores, os responsaveis serão intimados a reforçar suas caucões no praso de 60 dias, que poderá ser prorogado por egual
tempo, a juizo dos Ministros de qur\ dcpendmem.
Art. 851. A caução a que se ref,ere o artigo antecedente
será sempre pignoratícia e constituída por apolices da divida publica federal. cadernetas ria> caixas economicns fcderaes ou dinheiro, salvo:
a) tratando-se de importancia superior a 50:000$, em
que é permittida a garantia hypothecaria;
b) quando inferior a 10:000$, e o permittirem regulamentos especiaes, caso em que poderá ser acceita a simples
caução fideijussoria, dada por associações de classe ou outra,s
instituições de notoria idoneidade, fiscalizadas pelo Governo,
e cujo capital integral não seja inferior á metade do valor
das fianças por e lias prestadas.
Art. 852. As cauções de valor superior a 10:000$ serão
obrigatoriamente prestadas no Thesouro Nacional ou em suas
delegacias fiscaes nos Estados.
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:As de importancia inferior, reaes ou fideijussorias, poderão ser prestadas nas repartiQões de que os funccionarios
dependerem, tornando-se effectivas, quando reaes, pelo simples deposito, na respectiva thesouraria, dos valores dados em
cauQão .. Si em taes repartiQões não houver thesourarioo, o
deposito serã feito no Thesouro Nacional ou suas delegacias.
O recibo deste constituirá o instrumento bastante da cauQão.
Art. 853. As cauQões, excepto as que forem constituídas
por hypothecas, não dependerão do julgamento do Tribunal
de Contas, cabendo, porém, a este verificar si foram prestadas
por todos os responsaveis por bens publicos.
Art. 854. As cauQões deverão ser prestadas dentro de 60
dias, contados da data em que os responsaveis tiverem conhecimento official de sua nomeaçdo, podendo esse praso ser
prorogado por egual tempo pelos Ministros das pastas a que
·estiverem subordinados os responsaveis ..
Art.. 855. A caução prestada pelos responsaveis por bens
vublicos de qualquer natureza responde não só pela gestão
pessoal destes, desde o inicio do exercício do respectivo cargo,
como pela dos fieis, ajudantes ou prepostos que tenham ou
venham a ter.
Art. 856. As cauções de qualquer natureza só poderão
ser levantadas depois de feita ou approvada pelo Tribunal de
Contas a tomada de contas dos responsaveis, segundo o disposto no capitulo subsequente, expedida a necessaria qmtação e ordenado o levantamento. e de ter sido este mandado
cumvrir pelos chefes tias repartiQões a que estiverem subordinadas as thesourarias em que se tenha effectuado o deposito.,
Art. 857. Os processos de prestação ou levantamento das
cauções exigidas neste regulamento serão considerados de
natureza urgente em todas as repartições por onde hajam de
transitar.
Secção li -

Sub-secção I -

Das cauções reaes

Da caução em dinheiro ou em titulo!!

Art. 858. As cauções prestadas em dinheiro, apolices da
divida publica ou cadernetas das caixas economicas federaes,
serão recebidas nas thesourarias do Estado. mediante guia:~
expedidas na fórma do art. 673, das quaes deverão constar o
nome e cargo do funccionario que presta a caução, a data de
sua nomeação e o titulo desta, a especificação dos valores
caucionados bem como a importancia da garantia pela qual
re~prndem, fixada segun<io o disposto no art. 850.
·
llis cauções assim prestadas farão aa repartições de quo
dependerem os re:;:ponsaveis as devidas annotacõea nos termos de posse, as:;:entamentos ou titulos de nomeação de cada
fll'l.Ccicmario, indicando a data e o numero do conheciment:
do deposito, bem como a especie em que este ;;e tDrnou effectivo .
•~ rt. 859. A prestação de cauções em dinheiro independa
dfl qualquer outra formalidade além da expediçã::: da gui~ a
que ~e re!ere v artigo precedente.
Art.. 860. A presta.cão de cauções em apolices da divida
publica GU em cadernetas das caixas economicas federaes. de-
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verá 81Jr vreviàínente requerida aos chefes das reparticões d&
qu~ os fllbllêionarios dependerem, si não forem de va\nr suparior ll 10:000$, ou ao Ministro da Fazenda e ~os. delegados
flscaes nos Estados, quando excederem aquelle hmtte.
All requerimento deverão ser juntos os documentos neecssoritls á prova da idoneidade da garantia offereqida.
§ t.• Esses documentos consistem em l
ii) quahto ás apolices, e!? cert~dão declarandd que houve
fi. etnissão dos íitu1os offerecidos, SI forem ao ~ortador, e que
§ê ãehâtrt inséi'ipÜts em r..ome do requerente é livres e t!esentbara~adas de qualqU~r bhus, si forem hothinativas;
b) ttuantó ás ~àdér~et~s das caixl!;s écoJiomil3as! em cerHàão deêlàrando hao existir em relacao ao respectivo detlosil o embargo, penhora ou qualquer outro onus.
§ 2.• Nos requerimentos para prestação de cauções em
apolices e em cadernetas das caixas economlcas é tambem de
1;1gor a menção. exttcta t!os humeros das apolices, valor de
êad'l t1ma, taxa do juro, especié deste e data da emissão, e do
htimeró e série das cadernetas com o deposito resp~ctivo.
Art. 86L Julgada a Idoneidade e a sufficiéncia dos títulos offerecidos em caução, ordenará a autoridatlo a quem
tehhfl. sido rtmuetida a prestação da mesma quo se extraia a
guia parl:l a effectivldade do deposito, nos termos du art. 858.
A1·t. 862. O Thesouro Nacional, as delegaclâs fisoac3 rios
Esb.Jos e as d~mais repartições junto ás quaes ,;e lornar effectiva a prestação de cauções em apolices da divida publica (lU
e·ti éliflerhetas das caixas economicas providenéiarão, sem deniJrn, para a averbação da competente clàtisula nos assentamentos a cargo da Caixa de Amortização ou das delegacia._:; fis.cae'l em que se achem inscriptas as apolices, bem cumiJ nas
cadPrnetas daquellas caixas ou suas filiaes.
Art. 863. Afim de evitar que os depositantes das 1'áixas
econmr:ticas fiquem impo~>sibilitados, não só de receber ,,s juros. mas tambem de augmentar os capitaes das cadernetas dadas erYJ caução, cumpre ás delegacias fiscaes a aos conselhos
das caixas economi~_;as providenciar para que sejam abertas
e entregues àós mesmos depositantes segundas vias de taes
cadernetas, em cada uma das quaes deverá figurar a quantia
depositada na primeira, com a declaração de não poder ser
retirada, pOT estar caucionada, e de sobre ella se abonar só-'
mente o respectivo juro.
Sub'"secl,lão II -

Da garantia hypothecaria

Art. 864. A prestação da garantia hypothecaria, no caw
da Iettra a do .art. 851, será requerida ao Ministro da Fa,zenda
ou aos delegados fiscaes nos Estados, mediante exhibicão dos
documentos comprobatorios de plena propriedade dos bens
cfférecidos em primeira hypotheca:
§ f.• Taes documentos são:
a) o titulo de propriedade do immovel;
~). prova da quitação de impostos federaes, estaduaes r~u
mumcipaes;
c) certidão negativa da existencia de hypotheca ou qualquer outro onus, e, sempre que no caso couber, apolice de se-
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guro err1 compatthiá legalmente habilitada a funccionat no
Brasil.
§ 2. Os requerimentos para prestação de garantia hypothecaria deverão conter sempre, além do ,preço em que sã~
estitrJados os immoveis, a deelar!l.ção de que o requerente ~e
obriga a promover opportunamente a especialização da respectiva hypotheca perante o juizo competente, segundo as di3rosi~:ões legaes que regem a materia.
Art. 865. Julgada idonea e sufficiente a garantia duil
immoveis offerecidos, serão entregues ao interessado, mec'iante recibo, os documentos juntos ao processo e necessaric•S para a especialização da bypotheca, e só depois de acceita
pelo Ministro da Fazenda ou pelo delegado fiscal, em sessão
do Junta de Fazenda, conforme o caso, a sentença de especia-iização passaàa ém julgado, devidamente inseript!l a hypi•thecu, seguirá o prccesso os seus ulteriores termos até final
uecisão do Tribunal de Contas.
Art. 866. A decisão do Tribunal de Contas que approvar
a caução constituída por hypotheca será annotada no termo
de vosse, assentamento e título de nomeação do responsavel.
f'a mesma fórma serão annotadas o. acceitação das sentenças
de especialização das hypothecas e a respectiva inscripçãn.
Art. 867. A especialização da hypotheca dos immoveis
'laJos em garantia da gestão dos responsaveis por bens pu~licr.s da União deverá ser processada no Juizo Federal da
séde da reparti<:ão prrante a oual for pre~fada aquella >ga~.lntia, e a inscripção na séde dos immoveis.
Art. 868. Os responsaveis são obrigados a apresentar, de
1res em tres annos, aos chefes das repartições competentes
prova de quitar;ão de impostos dos immoveiR 1111e constituirem a sua caução e, annualmente, a de que continuam a pagar
sobre os mesmos os premi os de seguro.
Art. 869. O valor dos immoveis dados em garantia hypothecaria deve, pelo menos, exceder da terça parte o quantunt da caução fixada, afim de evitar-se prejuízo para a Fazenda Nacional. quando sr. houver de fazPr o abatimento da
quarta parte, previsto em lei, caso lhe venham a ser taes immoveis adjudicados.
Art. 870. A Directoria Geral dõ Thesouro Nacional e as
delegacias fiscaes nos Estados verificarão sempre, pelos mei~·s
a seu alcance, o estado de conservação dos immoveis dados •·rn
caucão, communicando immediatamr.nte ao l\Iinistro da Fazenda, .para adopção das providencias que se tornarem nacessarias. qualquer circumstancia que possa determinar de:>_valorizacão ou deprec.iacão dos mesmos immoveis.
0

Secção 111 -

Das cauçr'Jes (ideijussorias

ArL 872. A condi cão exürida na part() final da lettra b
·do art. 851 ás associações de classe ou outras instituicões de
notoria idoneidade, fiscalizada!'l pelo Governo, será prestada
mediante requerimento dirigido ao chefe da repartição de
que dependa o responsavel. com indicação do nome da instituição cuja garantia se offerece.
Art. 872. A condi cão exigida na parte final da lettra b,
do árt. 851, de não ser o capital das instituições de que trata
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0 artigo antecedeu~ inferior á metade do valor total das fiancas por ellas prestadas, será provada com a exhibição do
ultimo balanço ou relatorio approvado na fórma dos respactivos estatutos.
Art. 873. Provadas a personalidade jurídica e a idoneidadE' da instituição offerecida para a pre'stação da fiança e
acceita esta pelo chefe da repartição de que dependa o re::ponsavel, mandará aquelle lavrar o respectivo termo, em
livro especialmente destinado a esse fim, assignando-o conjuntamente com o representante legal da instituição fiadora.
Paragrapho uni co. Toda e qualquer occurrencia posterior relativa á fiança de que se trata deverá ser annotada á
margem dos respectivos termos.
Art. 87 4. Na hypothese de vir a ser declarada inexistente a fiança por dissolução ou insolvencia da instituição
que a houver prestado, serão os interessados compellidos a
prestar caução em dinheiro ou em títulos. na fórma do disposto na ilecção precedente, caso não possam apresentar nova
instituição em condições de offerecer as garantias exigidas
DfJ interesse da Fazenda Publica.
§ f.• Acceita, porém. nova caução fideijussoria, em substituição da primitiva, deverá aquella fazer retrotrahir os
seus effeitos até á data do começo do exercício do respon·sa·.-el.
§ 2.• No caso de reforço da caucão, a responsabilidade
deste deve, egualmente, retrotrahir ao começo do exercício do
rcsponsavel, condição esta que deverá constar do novo termo.
No primitivo termo será annotada a lavratura dos successivos termos de reforço.
Art. 875. A caução fideijussoria só poderá ser levantada
depois que o Tribunal de Contas der ao responsavel plena
quitação e ordenar a baixa da fiança e que a autoridade com·petente, sciente do julgado do mesmo tribunal, determinar o
!'leu cumprimento.
Esta condição será observada ~em qualquer caso, ainda
mesmo que os afiançados não hajam exercido os respectivos
cargos.

C.AJPITULO li
DAS TOMADAS DE CONTAS

Secção I -

Normas geraes

Art. 876. Todos os responsaveis, de direito ou de fMto,
por dinheiros, valores e outros bens da União, ou pelos quaes
deva esta responder, ainda mesmo que residam fóra do paiz
ficam sujeitos á jurisdicção do Tribunal de Contas, que, dà
accôrdo com a lei, fixará a situação desses responsaveis para
wm a Fazenda Nacional, exceptuados os Ministros de Estado ..
. . 4-rt. 877. As toma~as de contas estabelecem a situação
JUrJdica dos responsavms: as sentenças condemnatorias. proferidas pelo Tribunal de Contas e 'Verificadas nos accórdãos
dos respectiYOS processos, predispõem a Fazenda Nacional a
entrar em juizo com a sua intenção fundada de facto e de dirflit.o. para o fim de promover a cobrança executiva de suas
dividas activas provenientes à'es alcances apurados e fixados
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por aquellas sentenças quando para saldar taes dividas não
baste a alienação admmistratiVa das cauções, segundo o disposto no art. 8117.
Art. 878. Aos responsaveis corre o imperioso dever de
prestar as suas contas â Fazenda Nacional, em qualquer
época, dentro da prescripcão legal; não lhes aproveita~do _a
dllmora ou o atraso que, porventura, houver na orgamzacao
do •processo para o effeito de isentai-os das indemnizacões
de quaesquer faltas ou alcances observados na liquidação das
responsabilidades.
Art. 879. A tomada de contas, quando formulada após o
encerramento do exercício, tem ainda por fim conhecer e corrigir os abusos e irregularidades, prevenir as insolvabilidades,
promover o recolhimento do:. dinheiros ;publicas e velar para
que os impostos, direitos ·e taXJas fiscaes sejam bem arr•
cadados e bem applicados.
Art. 880. A' prestação de contas perante o Tribunal estão
sujeitos os responsaveis, como: os thesoureiros, pagadores,
fieis de armazens, administradores de mesas de rendas, de
postos fiscaes, de tra:piches e capatazias, de proprios e fazendas da União, os almoxarifes, os clavicularios, os collectores, os commissarios, cirurgiões e pharmaceuticos da Armada, os agentes-'Comprador·es, os directores de arsenaes e
hospitaes, os mestres e contra-mestres das officinas dos estabelecimentos industriaes civis e militares, os capitães dos
portos, os encarregados dos pharóes, os thesoureiros das caixas economicas e montes de soccorro, os engenheiros dos districtos telegraphicos, os administradores e agentes dos correios,
estações telegraphicas e de estradas de ferro custeadas pela
União, os cobradores, os encarregados dus consulados e todo<J
os outros demais responsaveis .por qualquer: fórma comprehendidos no art. 876.
Art. 881. A essa prestacão estão tambem sujeitos to1dos
quantos receberem dinheiro por adeantamentos ou para commissões, ou tiverem valores sob sua guarda em virtude de
contractos com o Governo, e, bem .assim, todos os funccionarios estipendiados pelos cofres publicos, que derem causa. á
perda de valores pertencentes á Fazenda Nacional ou pelos
quaes esta deva responder, com a excepção prevista no final
do art. 876.
Art. 882. A jurisdicção e competencia do Tribunal de
Contas para a tomada de contas dos responsaveis e adopção
das prQvidencias acauteladoras ·dos interesses da Fazenda Nacional 'vinculados á materia, regulam-se pelas disposições de
leis especiaes e regulamentos organicos do mesmo Tribunal.
Art. 883. Para conhecimento exacto âe quantos possam
e&tar sujeitos á prestação de contas, os diversos Miinsterios,
no mez de janeiro de cada anno, enviarão ao Tribunal de
Contas uma relação completa e circumstanciada de todos
quantos tenham recebido, administrado, despendido ou guardado bens pertencentes á União, discriminados os responsaveis
pelas repartições a que pertencerem.
§ f.• 'fendo presentes as ditas relações, o Tribunal as examinará, em confronto com os regulamentos e actos relativos
ao numero de responsaveis àe cada repartição expedindo instruccões para que lhes tomem as contas.
'
. § 2_.• O Tribunal fará publicar no Diario Official, por
cmco dms consecutivos, as relações enviadas pelos Ministe:ri()s, para que cheguem ao conhecimen~o dps que nella foram
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o:u deixaram de ser contemplados, admittindo no praso de
t.rinta dias da ultima publicação reclamações contra a inclusão ou exclusão.
§ 3.• O .Ministerio Pul:llico perante o Tribun~l de Gont.a.!
terá, registro dos .responsaveis sujeitos á, tom~a de conta'!,
para. qtJe possa promover o inicio do respectivo processo nos
seg~Juüe.s casos :
a~ de não ter tido começo ,passados 60 dias das época\5
fixadas na lei ou regulamento;
b) quando o resP.onsavel deixar o cargo;
c) si se verificarem administrativamente faltas nos valores confiados á guarda do responsavel e por qualquer meio
tenhaw. dellas conhecimento os representantes e auxiliares d~
Mmisterio Publico.
Art. 884. A tomada de contas dos responsaveis será feita
annu31mente, tendo por base as demonstrações e os balanoos
mensaes organizados em face da escripturacão por partida!!
dobradas a cargo da secção de contabilidade, a qual incumba a
fiscalização immediata dos responsaveis, nos termos dlrS
arts. 7 e 839, deste regulamento.
Taes demonstrações e balanços serão, quanto possível,
organizados sob a direcçiío e fiscalização das delegações do
Tribunal de Contas, que recorrerão, em caso de duvida, aos
documentos originaes, quando não tenham estes recebido préviamente o seu Visto, ..
A tomada de contas dos exactores, thesoureiros e pagadores terá •por base, além da escripturação principal por partidas dobradas, a escripturação auxiliar, em livros de contas
correntes, das operações da receita e despesa, constantes de
balancetes Qrganizados e liquidados mensalmente, segundo o~
precertos estabelecidos no art. 210.
Art. 885. O serviço mensal de tomadas de contas, organi~ado pela fórma indicada no arúgo anterior, deverá estar
ir!fltallado em todas as secções, repartições ou directorias <Je
contabilidade da União no praso de um anno da data do pres~:nte regulamento, salvo caso de força maior, a juizo da
Contadoria Central da Republica.
Art. 886. Emquanto não estiver organizado o servico
mensal de tomadas de contas, segundo o disposto nos douCJ
al'tigos precedentes, e no caso de não haverem sido, por qualquer motivo, tomadas as conta.s annualmente, deverá o Td.
bunat promover a tomada de contas dos re~ponsaveis, a qual
a'!sent.ará nos documentos e na escripturacão que regular.,
menu~ 1enha sido feita.
'
§ f.• IA tomada de contas deverá ter inicio, improrog\\velmente, no praso de dous mezcs, após o termo da gestão dos
re:~Spc~n'laveis.

Para o cumprimento deste preceito, deverão os chefes de
repartições communicar ao Mfnisterio Publico junto ao Tribunal. de ~onta~ !1 exoneracão ou o fall~cimento de qualquer
funccwnarw SUJeito á tomada de eontas, mformando o período
e a natureza da gestão a ser liquidada.
§ 2 o No caso de desfalque ou desvio de bens da União a
t0mada de contas deverá ser iniciada immediatamente afim
de se apurar a situação do responsavel.
·
'
§ 3.9 Ao iniciar-se o serviço annual de tomada' de contas,
de que trata o art.. 884, e, no caso de existirem gestões ante-
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riores ainda não liquidadas, serão dados· balancos .nos ben!l
confiados aos reeponsaveis, lavrando-se os n~cessar~os te~QI
e inventarias, que servirão de base á escnpturacao ex1g1da
:pelo citado artigo.
A gestão anterior deverá ser opportunamente liquidada,
sem prejuízo da tomada annual das contas.
Art. 887. Embora só possam ser julgadas definitivamente pelo Tribunal de Contas, serão apuradas, em proc~
organizado nas respect~v~s seccõe~ de contabilidade dos M•nisterios ou das reparllcoes superiOres a que pertencerem os
responsaveis:
a'- 3B contas dos res:ponsaveis por valores e dinheiros empregados nas forcas do ·Exercito em movimento;
b) a dos responsaveis por funccões exercidas a bordo
dos navios e hospitaes da !Armada;
c) a dos empregados dos correios, telegraphos e das estrada3 de ferro e c-ompanhias de navegacão, pertencentes á:
Uniã<>, que receberem ou guardarem dinheiros, bens ou valores do Estado ou pelos quaes deva este responder.
Art 888. Nos proces.sos de tomada~ d.e contas devem s~r
considerados alcances e, como taes, passive•s das penas da le1:
a) os saldos em poder do responsavel;
hl as rendas arrecadadas e não escripturadas convenientemtlnt€:;
c) as despesas glosadas, por terem sido impugnadas;
C.) as differencas verificadas para menos nos livros da escripturação ou nos documentos da receita, e para mais nos
da despesa;
e) o adeantamento cuja applicacão não tiver sido devidamente comprovada e for conservado em poder do responsavel
eem orrtem expressa da autoridade competente;
f) as faltas verificadas em valores, materiaes ou effel_tos, de qualquer especie, confiados á guarda do re.sponsavel:
o' as differencas verificadas a favor da Fazenda Nacional
nas operacões de debito e credito dos cofres especiaes.
Paragrapho uni co. Não são, porém, considerados alcance$:
a) as quantias eguaes ou inferiores a mil réis, salvo
quando as fracçõe.s representarem differenças integrantes de
alcanr:e já recolhido;
b; os saldos de caixa apurados nas contas prestadas mensalmente pelos thesoureiros, pagadores e demais responsaveis
dessa natureza, e que passarem á conta do mez seguinte·
c) as importancias das multas do imposto de consumo
depositadas nos c~fres das repa:rt_ições par!l o uso de recur.soi,
emqua11to estes nao forem decididos, ou JUlgado prescripto o
direito da parte
Secção li -

Das fumadas d.-J r.untas dos cxactores, thesourei1'0S e pagadores

Art. 889. A tomada de contas dos exactores federaes terá
po_r base os balancetes m~nsaes organizados, liquidados e escnpturados segundo o d1sposto no capitulo III do titulo III
do presente regulamento.
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A dos thesoureiros c pagadores será preliminarmente organizada segundo o diS'posto no art. 884, á vista dos balancetes mensaes que todas as estações arrecadadoras e pagadoras devem remrtter ás regpeetivas repartições de contabilidade, acompanhados das guias de recolhimento da receita,
das primeiras vias dos documentos da despesa e dos termos
de verificação dos caixas, assignados estes pelo exactor ou
r•agador e por duas testemunhas idoneas designadas pela autoridade 0ompetente, de pneferencia funccionarios fede,rae.:-:
ou estaduaes, que tenham assistido á verificação dos valores
nas mesmas existentes.
Art. 890. A liquida\:ãO dos balancetes mensaes de que
trata o artigo precedente será feita sem drmora, de accôrdo
com as instrucções especiaes em vigor para o processo de tomadas de contas, e á vista dos documentos da receita e despesa e dos termos de balanços que os acompanharam; coneluirá por uma demonstração summaria da receita e da despesa e da situação do responsavel perante a Fazenda Publica.
Art. 891. A demonstração assim organizada, acompanhada
dos documentos que lhe serviram de base, será submettida ao
exame dos delegados {]O Trilmnal de Contas, das juntas de
l<'azenda ou dos chefes das repartições, os quaes, verificando
a legalidade de todas a:-:< nperaçõt>s della conslantes, mandarão
registra\i-a nos livros de contas correntes a que se refere a
terceira parte do art. 88!1, para o fim de se levantar em tempo
upportuno a tomada annual das e011tas.
No caso de se apurar qualquer illegalidade ou desvio de
bens publicas, será intimado o responsavel para que entre
com a respectiva importancia dentro de 30 dias, sob pena de
suspensão do exercicio do cargo.
Art. 892. As pessoas designadas para a verificação dos
valores e assignatura dos termos de balanço de caixas ficam
solidar~ament.e responsaveis á Fazenda Publica pelos pre.iuizos que lhe acarretarem por inaptidão. culpa ou negligencia. Para esse effeito ficam ellas sujeitas ao Tribunal de
Contas e ficam subrogadas, quando tenham pago á Fazenda,
nos direitos desta contra o exactor ou pagador, até á concurrencia da somma que desembolsarem.
Art. 893. No f 1m de cada exereicio financeiro, verificada
a exactidão de .todos os livros auxiliares com a escripturação
principal por partidas dobradas, farão os delegados do Tribunal de Cor1tas, as Juntas de Fazenda ou os chefes das repartições, cotejar com aquella escripturação os dados constantes
das contas individuam~ de cada responsavel, abertas no livro
de contas correntes instituído pelo art. 884, 3' parte, mandando certificar no pé de cada uma dellas a exactidão da conferencia procedida e passando em seguida a organizar os processos de tomadas de contas, que consistirão em cópias au1henticas das contas individuaes abertas aos responsaveis,
devidamente contrasteadas.
Art. 895. Recebidos .os processos no Tribunal de ContaR,
annuaes, serão elles, com uma breve informação das delegat~ões. acerca da regularidade das contas prestadas, remettidos
ao Tribunal de Contas para Julgamento, afim de ser o responsavel julgado quite, em creditõ ou em debito com a Fazenda Federal.
Art. 895. Recebidos os processos no Tribunal de Contas,
terão elles o andamento e o estudo determinados no. regula-
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mento organico daquelle instituto e nas instrucções especiaes
para o processo ·de tomadas de contas, até final julgamento.
Art. 896. Na hypothese de ser o respom;avel julgado em
debito eorr, a Fazenda Publica, não acudindo o responsavel
ou seus herdeiros e fiadores, proced,er-se-.3. á alienação administrativa da caução, proseguindo-se na execução da sentença.
- a d mm1s
. . t ra t.1va d a caucao
- ser á r eArt. 897. A a I'1enaçao
querida pelo representante do Ministerio Publico ao Tribunal
e, sendo concedida, expedir-se-á ordem á repartição corr_lpetente para recolher immediat.amenle aos cofres pubhcos,
como renda eventual, a totalidade da caução ou parte desta,
sufficiente para cobrir o alcance, juros da móra e quaesquer
despesas que porventura devam ser indemnizadas, ficando o
restante da cauc;:.ão escripturada no cofre de depositas publicas, em nome do seu possuidor.
§ 1. • Recolhiaa aos cofres l"!ublicos a importancia da
caução, será o facto communicado irnmediatamente ao Tribunal, mediante a transmissão do talão do recebimento.
§ 2.• A' vista desta communicação, expedir-se-á quitação ao responsavel, si a Fazenda Nacional houver sido integralmente indemnizada; em caso contrario, será feita a conta da
importancia a ser recolhida, enviando-se a mesma conta ao
representante do Ministerio Public·o, com uma cópia do accórdão, para o cffeito do artigo subscqu ente.
Art. 898. O representante do Ministerio Publico, recebidos os documentos a que se refere o artigo anterior, remettel-os-1á ao procurador da Republica competente para
promover a cobranç.a da parte do alcance não iudemnizado,
calwnclo-lhe, porém, fi!lcalizar o andamento dos respectivos
feitos e representar sobre qualquer irregularidade ver i fi cada,
deYendo ter para isso os necessarios registros das sentenças
em execução.
Art. 8!J9. O procurador da Republica ou o procurador
seccional, a quem competir por lei a cobrança executiva, promoverá a execução da sentença do Tribunal, podendo solicitar do respectivo representante qualquer esclarecimento necessario ao processo judicial, ficando obrigado a prestar ao
Ministerio Publico junto ao Tribunal as informações que lhe
forem solicitadas.
Ar f.. 90{). Incorrerá em crime de responsabilidade, punível com as penas do art. 207 do Codigo Penal, o representante da Fazenda que não iniciar o executivo fiscal no praso
de 15 dias do recebimento dos documentos para a cobrança
do alcance.
Paragrapho unico. Para o effeito da apuraçiío dessa
responsabilidade, rlado o não cumprimento pelo procurador
da Republica ou pelos procuradores seccionaes do disposto
no artig-o precedente, o presidente elo Tribunal rle Contas reprP.scnfará ao procurador geral da RepniJiica. dennncictndo o
facto, e tan!.o este como o presidente do Tribunal irtcorTerão
em iden1 ica r~spon~abilidade, s~, dentro de egual praso, não
dcrern as prOYif1encw.s que lhes mcumbem para a punição daquclle.
Lo~o f[tH\ seja iniciado o cxecnfiyo fiscal, o representanl~ da Fazcnd~ participará, immedial.amcnt.e, o facto ao
presidente do Tribunal. ao qual communicará qualquer incidente que suste o andamento da execução .
.Leis de 1922 -.Voi. IV
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Secção III - Da tornada de contas por exccu~~ão de conlmcto,
liquidação de comrnissão c comprovaçao de adeantamento
Art. 901. A tomada de contas para apuração de responsabilidade por execução de contraclo, liquidação de commissão e comprovação de adcantamento é feita no correr do
exercício, e logo que sejam terminados os mesmos serviços, ou,
embora não concluidos, assim que estejam esgotados os prasos concedidos em lei ou nos conLractos para a prestação de
contas dos rosponsaveis.
Art. 902. O processo (\ formado eom os documentos de
despesa apresentados pelo responsavel ao respectivo Ministeria ou ás repartições superiores de quo immediatamcntc
dependam, onde serão pelas respcct ivas directorias ou secções de contabilidade, relacionados, examinados, classificados o resumidos em nrn:l conta corrente dornonstratira elo debito c do credito.
§ 1." Na tomada de conlas por execução do contracto, o
debito da conta corrente a que se refere csle artigo será formado pela somma estipulada na eonccssão e o credito pelas
importancias das ordens de pagamento expedidas crn obscrvancia do conLracto.
§ 2." Na tomada ele conlas por l iquida<;.ão de commissão
ou comprovação de adeanlnmonto, o debito da conta corrente será formado da somma recebida pelo rcsponsavcl,
mais as quantias arrecadadas a titulo de sello de nomeação,
desconto para alugucis de easas, contribuições para o montepio, consignações e outras dividas; c o credito, das importancias das despesas realizadas e comprovadas pelos documentos exhibidos, eom as respectivas quitações perfeitamente legalizadas.
§ 3. o Na organizar: fio dos woeossos de prestação de contas para cornprova1;ão de adeantarnento oeverão as directorias de contabilidade dos Minisf.erios ou as secções de contabilidaoe. das repartições superiores, de que immcdiatamente
dependam os rcsponsaveis. na Capital Federal ou nos Estado;:;, observar as disvosir:õrs do capitulo li do 1ilulo IV do
presente regulamento.
Art. 203. Organizado o processo peb fórma indicada no
artigo precedente, será elle entregue á propria rcpaeticão que
tenha feito o adeantameutn, se.:;unrlo o disposto no al'f: 300, a
qual, depois de annotar no registro a seu car·go a data da apresentacão das contas, as encaminhará ao Tribunal de r.ontas ou
suas delegações, para final julgamento.
Art. 904. As despesas secretas com diligencias poljciaes,
feitas pela thesouraria da Poli e ia ela C~pital Federal, por
conta dos adeantamentos para tal fim ~on.~e(lidos, ou quaesquer outras da n!esma naturPza que a lei de 11rçamcntc entenda
crear, serão annualmenlc Yerificadas, logo após o encerramento do exercício, por uma commissão Pspecial. ~omeada
pelo presidente do Tribunal de Contas. :t qual fará uma syndicancia completa na mesma thesouraria p:-tril verificar a comprovação das mesmas despesas n, em relat,orio secreto, entregue directnmrnte ao presidente daquclle Tribunal, exporá ao
mesmo o re5ultado do seu exame ..
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Art. 905. Si, esgotado o praso de 90 dias para a comprovação dD applicaçao dada a·Js a'lleantamcnLos, o responsavel não •houver prestado suas contas, nc:n :t6 prestar :tté o enccrramcntc do exercicio, applic8.rá o Tri!:unal de Contas a
multa comminada no art. 298 deste regulamento, ou providenciar(t sobro o executivo fiscal, olls8rvando, com rr!ação a
este, tndo o que dispõem os precedentes ar~~. 898 a 900.

Secção IV -

Da tomada de contas dos o~p•,oxarij'cs e dentais
reszwnsavcis por bens pv 11l:cos

Art. 906. A tomada annual das conh:; dos resvonsaveis
por materiaes, na qual assentará a Liqu!da\~ão definitiva das
conLas de sua gesLão, ter(t por ba"c os invcnLarios annuaes dos
bens a seu cargo, e será organizrtda veb, n;narLiçõc:' superiores de que depcEdam, pela fórma c com os elemento.; indicados
nus al'ls. 83fJ c 884 deste regulamento, l' enDaminhada ao Tribunal de Cor1Las até :H de mal'ry Jo allll'l 't'<;uiaLe, como dispüc u § 1" do eilado arL. t;39.
Art. 9U'7. A tomada definiLi\a de cuu!as dos adminisLra<lores de capal:lzias das ulfandcgas, fieis de L\l'lllazcm, almoxariles c comrnissarios da Armada, guard::s de deposito de trem
ltf'llil\O P r]() qu:1csquer oulro3 valo1·e': ]lcrLr;ncentes :i União,
Lm·ú vor lw~1! os inYI!Tlttu·ios realizado~ a'• encP!.ar c ao terminar o l'CS[IO!Isavel a sua gestão. Tacs iHvenL:u·ilJs, como peças
esseneiacs que são á definição f!erfcita das responsabilidades,
não puder:íu lllllll'i.l ser Llistwm:alius. qll1lt;ucr que scj:t o pretc:do, nem ao nsponsal'el at•ru\·cilará a al!Pgar;uo de haver
recebido l]lH\I';:quCJ' m:deria('s Scltl ('SLti'Pl't CIIDlpeLPutcmente
im ental'iados. SPgunr.lo ex igc o art. ~:2 1 1, se c t111Lia rmr·!J•.
Prm:tgrtqllw llllico. Ho caso de extraYic ou perda, por caso
fortllito ou J'ol'!;a maior, dos invt•nLario;; a que raz rcferencia
este m'tigo, scrdrão de asscnto, para a tomada de ~rmtas, os
tel'mos de verificação que se~:;"w feito; srmc~tralmente por
fnnrcionaries designados pela aul.oriclad:; e~>ml)cl ente e constarão tambrm de termos lavrados no.~ IL'''us do,;: respon;-aveis e
vor c:iles a5sigPados.
Art.. 9lltL 1\lém do inventario a que .se devo proceder,
sempre que lwuver mudança o·-.1 snbsW.uiç:ío de responsaveis
pela guarda de bens ou valorcs vertcncrntP'i :í União, será lavrado um termo de rcsponsabil idade. 'lU C: '· r•r:í. assignarlo pelo
C!Ue termina c pelo que começa a gestão.
Paragraplto uni co. Quando, por moti., 'l de forr."l maior,
préviamenle justificada, for impo,;siYd ao rnsponsavcl substituído assistir aos invcntm·ios on assigntu· D Lermo ele responsuhilidat::' a qne sr rcfcl'e estc artigo, pryt!cr{t delegar a terceiros essa incumbencia e, não o fazc•ndo, vroccckr-se-á ao inV•!Ili:Jrio {L ~\W 11:\·,·li'l, sendo o tet'tn" tiro rPspon,::tbill•hdc anf.henlicacto pela assignaflll':l da auiol'id:Hir: a qw' J'oe ~mbordi
nadrJ o rc•spr;n~aYL'I.
Art.. 9LHJ. Nas contas dos rcsponsavr!is JlO!' grncr·os, mercadori:v. lll"Yf'ii' ..<pr,wvont.es, utcmsilios, ~ncclicamr~nfoo, soh:·esalcnteO'. rrtTamrnt.aR, materiar~~. ma teria prin1a, etc .. não deH'llt ~~'I' r<"' tpt·n~adas as faltcts dos arf.igos <lo nt•m qualidade
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pelas sobras das dos outros, sendo estas sopras consideradas
como pertencentes á Fazenda Naeional.
§ 1. • Quando forem, porém, da me<;ma natureza fiscal ·a
tão semelhantes quo so possam confundir os generos ou materiaes que faltam com os accrescimos, o tomador de contas
póde admittir compensação das faltas com as sobras, peça por
peça, medida ou peso, segundo sua qualid:1de, de conformidade
com os preços de acquisição, si forem do mesmo valor, ou, no
caso de não poder ser este verificado, pelo éa avaliação.
§ 2. o Não se compensarão as faltas e os valores verificados
em processos de tomada de contas referentes a gestões diversas, ainda quando seja iclenlica a proveniencia das contas, quer
sob a feição de especie da responsabilidade, quer da natureza
do cargo de que tal responsabilidade promova.
Art. 910. A exoneração da responsabilidade decorrente da
falta, deterioração ou diminuição de bens publicas, por caso
fortuito, força maior ou natural perecimento, verificar-se-á
mediante prova rigorosa do facto, de que resulte convicção de
inimputabilidade ao agente, por dolo ou culpa, mesmo leve,
oriunda da negligencia ou 'descuido, assim em usar 0.os meios
adequados no recebimento, guarda, conserva ou entrega dos
bens a elle confiados, como na ec.criptnracão regulamentar que
deve manter, nos termos do art. 8:38 do pre~ente rcgnlamento ..
Art. 911. No processo, instrucção e julgamento das contas dos responsaveis de que trata a presente secção. além do
disposto neste regulamento serão observadas as instrucções
especiaes sobre o serviço de tomadas de contas, organizado pelo
Tribunal de Contas ou pelo mesmo approvadas.
Art. 912. No caso de ser Julgado em debito qu'llquer dos
responsaveis comprehcndidos nos arts. 906 e 907, procederse-á á alienação administrativa da respectiva caução, como
prescrevem os arts. 896 c mn, proseguindo-se no executivo
fiscal com inteira obscrvaneia dos seguintes arts. 898 a 900,
caso o producto da cauç\ão alienada não hc1ste para indemnizar a Fazenda Publica do prejuizo soffrido ou alcance verificado.
TITULO X
Disposições geraes

Art. 913. Nos inventarias e na escripturação dos materiaes, a quantidade destel', em peso, medida, superfície ou
volume deverá ser expressa segundo o systcma metrico decimal em vigor.
Art. 914. As rectificaçõcs que se tornarem neccssarias na
e~cripturação, nas
dcmonstraçíiN; pcrior1icas ou na.~ contas,
devem ser feitas sem rasuras, á t.inta carmim. e de modo a deixar ver as palavras ou m llllCI'OS prr,-rxistcntcs.
Em erllumna propria de nll'<Prvar:fín nu rrn nnta :í margem
(]os livros ou documentos deverá ser produzida a razão da
rectificaç.ão feita.
Paragrapho uni co. Nas conr as jucliciars não pódc ser introduzida modificação de fórma.
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As rectificações que possam occorrer por effeito das verificações prescriptas serão indicadas em columna apropriada
ou na de ob8ervaçõcs, ou na margem do documento, ou ainda
em folha separada, expostos os motivos de taes rectificações.,
Art. 915. Os estornos que tenham de ser feitos em qualquer livro de escripturação devem sempre reportar-se á data,
folio e nmnrro de ordem do lançamento primitivo, no qual se
armotarão tambcm a data, folio c numero de ordem da partida
do estorno.
Art. 916. As contas, as demonstrações, as notas, os inventarias e as situações que devem ser periodicamente transmittidos á autoridade competente, nos termos do presente regul:.::mcnto, serão sempre organizados e remcttidos nos prasos
fixados, ainda mesmo que nesses elementos não se tenha registrado alteração alguma. Neste caso se repetirá a totalidade
das contas e demonstrações precedentes, com o accrescimo da
declaração de não ter havido movimento ou alteração no período de tempo a 'que se referem os novos documentos apresentados.
Art. 91i. A partir da data da 'exe-cução do presente
regulamento clnvcm ser rcYistos todos os J'Cgulamentos, instruC()ÕCs c disposições sob qnalquer fúrma expedidos pelos diversos Ministcrios e repartições, c em que quaesqucr modificaç,õcs se tornem necessarias para pol-os em harmonia com
as normas geraes prescriptas pela lei n. ft. 536, de 28 de janeiro de 192'?, c pelo presente regulamento, tendo por fim simplificar-lhes as disposições c rerluzil-os, consoante afi exigencias especiaes dos diversos serviços, á indispensavcl unidade
de conceito e de applicação pratica.
Serão tambem revistos os modelos de escripturação, livros, registros, demonstrações c outros documentos rn·escriptos no presente regulamento e nas instrucçües espcciaes em
vigor para a escripturação por partidas dobradas, em todas
as d irect orias, escripl.orios ou secções de contabilidade dos
l\!inisLerios c rias repartições aos mesmos subordinadas, bem
como os act.ualmcnte em uso nas Lhesourarias, pagadorias
almoxarifarlo~. estabelecimentos industriaes e outros, prescriptos em regulamentos especiacs, instrucções, circulares ou
outras disposições dos diversos Ministerios .ou administrações
centraefi ou divisionaes.
A revi,·fin das disposições e dos modelos supracitados será
levada n effcito aos cuidados ela Contadoria Central da Republica. com a iniciativa c concurso daf! diversas repartições
onde la! I'CVi~ão haja de o;cr feita.
Art. 918. Os projcctos de regulamento de administração
publica, ele in'>trncções on de ontra·1 disposições que se relacionem directa nu indircetamcntc com quaesqucr serviç.os
de contabilidade c os que possam interef!sar á administraç)ão
geral da Fazenda Publica serão. segundo dispõe o art. iO
deste rc~nlamcnlo, préviamcntc levado;:; ao conhecimento da
Contadoria Central da Rcpublica. PD.ra que os examine em
confronto eom a lcgislaçiin de Fazenda c, nma vez flchados conformrs. nu r mondados. mediante cnl cnrlimcnto prévio com
os J\IiniRlerins ou repartições proponentes, os submetterá á apprnva!;i\o ou vi.çfo do Ministro ria Fazenda, (\uando não esteja
em sua alçada approval-os diredamcnte.
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Art. !H!L A Contadoria Central da Rcpublica fica obrigada. sob as penas do arL. 221, a, sempre que tiver conhecimento
)llroprio ou por meio de representação escripta de qualquer
í"unccionario, denunciar ao Ministro da Fazenda, para que este
tome as providencias legaes ou administrativas que se fizerem neces:-:ari~s. todos aquPlles chefes ele repartições, de divisões. de secções ou de serviço que, por qualquer fórma, se
oppuwrem, embaraçm·em ou neglJgeneiarcm quanto á instituição c regular funceionamenlo das normas de eontabilidade prcscriplaP. neste regulamento c BaR instrucçõcs para a escripturação por partidas dubralla~ mandadas adopLa1· pelo
l\1inist.crio d<J. Fazenda.
Art. 920. Os funecionarios que forem pela Contadoria
Central da Republica, no uso da autorização á mesma conferida pelo capitulo I da lei n. L 53G, de 28 de janeiro de 1922,
commissionadns para ins! aliar. orientar, dirigir ou fiscalizar
quaesquer serviços de contabilidade nas repartições publicas,
civis ou militarei", goêarão. nn l},~scmpcnllo das aUrilmições
que lhes siio de!Pgada;; t: qnalql!Pl' que t;eja a sua e::lLer:;oria, da
mesma auto ri ela de e das mesmas prcrogati v as conferidas por
lei áquclla Contadoria, compelindo a todos os directorcs de
repartit;:ão, chefes do divisão. de secção ou de serviços, lbem
como aos thcsoureiros, pagadorps almnxrrifes e demais rcsponsaveis por bens publieo3 exhibir-lhcs quacsqupr livros ele
cscripturação c prestar-lhos todos •ls e:'clarecinH~ntos que
forem Pxig-idns eon10 i nd ispen:"a v1: i s no ]i o m clesf~lllflCllho daquellas ineumbencias.
;P'aragrapho uni co. Os funreiflnarhs rnmmissionadps
pela Contadoria Central da Rcpublica, por aeto pro]IJ'io ou do
r.unis! Prio da F:JZI'llrl:l, lll~'rli:ml n p.!'Opo:<{ a !'ttn, p:~t·:t (\ dt~:~cm
pcnho ele f!ll:lllflli'I' um:1. d:Jc; incl 1 mllcnrins a qtlí) "11 refcrP nstn
artigo, communicarão por escripto aro Contadm· (!nral o resultado de seus trabalho.". c lembrarão as JWovidencias qnc entendam deverem sr,r aclopl.adn:<, depois de I orl'm roeornmcndado ás rcpart.iç:ões instruídas ot1 fisralizadas a corrr·cr:ão de
qualquer falia on engano quP pn:<:<am ser· desdn logo sanados,
na conformidade das onlrm;.; n insl r11eçõcs em vigor.
Art. 921. A Dircctoria Geral d" Contabilidade Publica
passará a denominar-se Din•etoria rla Contabilidade do 1\finistcrio da Fazenda. rraliz·and() .-.:ríJJJCntn ns srrvit;:.os dessa natureza no mesmo Miniserio.
Art.. !122. Pant qn1~ f'<\.ir:, quanlo rmtw;, posto C'l1l rlia o
serviço de tomada do conta~ ~~m aLr<lSl• até o prc~ent.c regulamento entrar em rxeeuçãn, n Trihnnal de Contas promoverá
a constituição ~le. commissõcs e~pN·iaes, organizadas com pessoal seu, do MmJslPnn drr Fazenda nu rlB qualquer outro 1\finistcrio, {( 110 as 1omar:ín l1!f~di:tn1e r•:,amc arit.hrnetico n confrnntar;iío dos documcn! os .iw'! ifiea! iYns das despesa,.,, Ih miose quil.~lr,ão aos rP~ponsaYr·is, qllrnrln r<'r~ulares.
§ 1.• Si for apuraclo alcancu. ::r•r:í, cn i fio, procc'ssada a
conta de accôrrlo com a ler,islnçiio r>m vi;ill!'.
§ 2.".N_as ~ornrni~~õr~s. non:!i!~Ji,;,,,,- !•DI" empregados ele
nu tros 1\f lllJsenos. ou add ulos, a eltp fi a, pelo menos deverá
caber a um empregado do TriLT: :\l d.· Cln!a,-, ou, 'na falta
deste, a primeiros on sernmrlr1s esrrip1urarios do Thesouro
Nar-ional. designado~ pelo Presidrn!e dn mesmo Tribunal.
1
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TITULO XI
Disposições transitarias
A~·t. 923. Até que seja
uefinitivamcnte organizado, o
quadre tio pessoal da Couladol'ia Central da llcpublica serú o
seguinte, com os vencimentos da tabclla annrxa:

1 contador-geral;
sub-contador;
guarda-livros chefes de Rccção;
guardas-livros aj udantcs;
secretario;
protocollista;
dactylographos;
aux:i liares technicos;
continuo archivista;
serventes;

1
3
9
1
1
3
18
1
3

§ 1." As primeiras nomeações dos funccionarios deste
quadro serão feitas em cornmi3são, por espuço rlc 1res annos,
devendo as mesmas recahir, obrigatoriamente, nos fmJccionacripluração por partidas dobradas do Tlwsouro Nacion:1\, desde
rios de que se compõe actualmente o quadro da secção de esque, a juizo do Contador Geral da Republica, tenham demonstrado capacidade lechnica. Sómente após esse per iodo c verificada a plena ex~'cur;ão dos serTiços crcaflns por csl:J, lei
serão providos com as nomcavões cffectivas a(Jiiellrs fnnccionarios que liverem y1rovado a ~na compet.<'ncia.
§ 2.• Para provimento da~. vagas restantes no QUarlro teclinico terão preferencia:
a) Os funccionarios de Fazenda c, apús e\les, os de contabilidade de outros Ministerios e os addidos que, tambern a
juizo do Contador Geral da Republica, tenham trabalhado,
demonstrando aptidão, no ser·dço de rscriptnra<,:ão por partidas dobradas;
b) os addidos nas mefnhas condições.
Art. !12'L Aos actuaes di rectores dos serviços de contabilidade são asseguradas todas as vantagens do cargo, podendo,
entretanto. o Governo f ransferil-os de umns para outras repartiçõe~, conforme lhe parecer conveniente.
Paragrapho unico. No caso de vaga ou de fransferencia
para outras repartições, os cargos de directores ou chefes de
contabilidade serão preenchidos na conformidade do que dispõe o art. 1", paragrapho unico, da. lei n. ·Í. 536. de 28 de
janeiro de 1922.
Art. !:125. O presente rei;ulamenlo entrará em VIgor
a. partir de 1'' de janeiro de EJ23, podendo o Govcr110 alterai-o
dentro do primeiro anno ele sua exrcw:.ão nos pontos cuja
observancia por motivos pomlcrosos. nãr1 se pns~a verificar
tão rigorosamente como nelle se contüm c desde que ta.l alteração não offenda. por qualquer fórma, ns J)]'ilJCipios basicos estnhr'lscirloc; nrr lf'i org::mira n . .í. Ci~r\, rlr! 2R rlc .innr>.ir')
rln Hl22.
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Paragrapho uni co. Nenhuma alteração, porém, se fará
sem audiencia das secções technicas ja Contadoria Central da
Republica, para que digam da necessidade ou conveniencia
das alterações propostas, em face das exigencias dos serviços
geraes da contabilidade da União.
Art. 926. !Revogam-se as disposições em contrario. Homera Bavtista.

TABELLA A QUE SE REFERE O ART.

Ordenado
i contador-geral.
i sub-contador.

livros che"'-' guarda
fes
secção.

de
livros ajudantes. . .
.
auxiliares technicos
secretario.
protoeollista.
dactylographos.
continuo-archivista.
serventes.

ti guardas

18
1
1
3
1

3

923

Gratificação

12:000$01()0
10:000$0iQIO
8:000$000

Vencimento
por cargo
6:000$000 18:000$000
5 :OO:l$000 15 :00•!$000
4 :OOG$000

12:000$000

6:400$0001 3:201()$000
2:400$000
6:400$000 3 :20~1$000
2:80!)$000 1:400$00QI
3:20U$000 1:60t$000
1 :200$0001
2:400~000
8•Jil~OOO
i :60dii;0010

9 :G00$00'1'

4:800~000

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922. ptista.

DECRETO N. 15.784 -

DE

8

7:200~000'

9:600$000>
4:200$00{)
4:R00$00H
3:ô00$000
2:4011$000

Homero Ba-

DE NOVEMBRO DE

1922

Crêa um consulado honorm·io em Boston, nos Estados
da America

Unido.~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. 4°, lettra a, do decreto n. 14.058, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fica creado um consulado honorario em
Boston, nos Estados Unidos da America.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101" da Independencia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Azevedo Ma1'ques.
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DECRETO N. 15.785 -DE 8 DE NOVEMBRO DE 1922

Crêa um consulado honorario em Hai{a, na Syria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. 4°, lettra a, do decreto n. 111. 058, de H de fevereiro de i 920, decreta:
Artigo unico. Fica m·eado um consulado honorario em
Haifa, na Syria.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101° da Independencia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
Azevedo llfarques.
'DECRJ·~TO

N. 15.786-iJJE 8

DE

NOVEMBnO

DE

1922

Abre ao Ministerio das Relações Exteriores o credito especial
de 17:291$665, ouro, para occorrer ás despezas com as
Embai.radas no 111exico e no Chile e a crcar:ão rla Legação na Dinamarca
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização constante do decreto legislativo
n. ft. 156, de 15 de outubro de 1920, e para attender ás despezas decorrentes da elevação á categoria de Embaixada da representação diplomatica do Brasil nos Estados Unidos Mexicanos e na Republica do Chile, em virtude dos dceretus nurneros 15.410, de 23 de março de 1922 e 15.558, de 12 de julho
de 1922, e da crmwão de uma Legação no Reino da Dinamarca, constante do decreto n. 15.559, de 12 de julho de 1922,
decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministerio das Relações Exteriores o credito especial de 17 :291$665 (dezesete contos duzentos e noventa e um mil seiscentos e sessenta e cinco réis~,
ouro, para reforço da verba g• do art. 26 da lei n. 4. 555, de
fO de agosto de 1922, afim de attcnder ás despczas no corrente anno das referidas Embaixadas e Legação, assim discriminadas: difforença de vencimentos dos Embaixadores e Ministro Residente (ordenado, gratificação e representação) réis
H: 666$665, ouro, ·durante cinco mez·es e mais 25 o/o, isto 1',
2:916$666, ouro, diffcrenças de aluguel de chance!larias e expediente, tambem durante 'cinco rnezes, 2:708$334, ouro.
Art. 2.° Ficam revogados o credito snpplementar aberto
pelo decreto n. 15.067, de 16 de agosto de 1922 e demais disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101• da Independencia e 3ft• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
Azevedo Marqttes.
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DEdRETO N. 15.787-

DB

8

DB

NOVKMBRO

DE

'1922

Approva os estudos de melhoramentos a se1·em executados
na Rêde de Viação Ferrea do Rio Grande do Sul, e con..:
stantes de uma variante cmnprehendida entre as estações
de Pinhal (kilomctro 18 ..184) e Cruz Alta (kilom'etro
161 .420) da linha tronco de Santa Mm·ia a Jlarcellino
/la mos

O Presidente da Republica rios Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qne solicifon o Governo dn 'Estado do Ilio
Grande do Sul e
Considerando que os melhoramentos cuja execução foi
solicitada por aquelle Governo estão comprehcndidos nos de
que cogita a alinea o da clausula IV do contracto autorizado
pelo decreto n. 15. 438, de 1O de abril do corrente anuo;
Considerando que os estudos da variante que resume o.;
melhorarr_·entos em questão, foram feitos com a preoccupação de não ser drsviada a nova linha de nen:huma rias sete est.acões actualmente exie.tentes no trecho por ella abrangido,
aproveitando-s·e, tanto quanto pGssivel, a linha primitiva,
porém, com melhore<> condições fechnicas c
Considerando mais, que a execução desses melhoramentos
é urgentemente reclamada, - se~·111Hln informa a Inspecloria
Federal das Estradas, decreta :
Art. 1." Ficam approvados os estudos de uma variante
a ser construida entre os kilometros '18. 384 c 1GL 420, da
linha tronco de Santa Maria a Marcellino Ramos, na R)üde de
Viação Ferrca do Rio Grande do Sul, de accôrdo com as plantas
que com este 'baixam, drwidamentn rubrirados pelo ·di!'ector
geral de ExpediPntP da SPrrelaria rio Estado ria Viação e
Obras Publicas.
Art. 2." O orçamento que acompanhou os estudos ora
approvad.os deverá ser substituído por um orçamento definitivo, 'baseado em tabella.s do preços elementares approvado
pelo Governo da União, devendo as des,pezas realizadas ser
incluídas na conta de capital de que trata a alinea a da disposição 3", da clausula 3", rlo eontracf,o em vigor, sómenf.e depois
da approvação do orçamento definitivo pela fórma acima
enunciada.
Art. 3." •Para conclusão dos trabalhos da variante approvada pelo art. 1". fica estipulado o prazo de tres annos,
na conformidade do disposto nlt clansula 5" do contracto rm
vigor.
Rio de Janeiro, ,g. ele novcmbrn de 1\122, l01" da Indepcndencia c ::!4" da Rcpublira.
EPI'l'ACIO PESs.àA.

J. Pires do Rio.
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DECRETO N. 15. '71~8 -

DE 8 DE NOVEMBRO DE

1922

Regula a execução dos contmctos de hypo'theca de navios
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: Usando da attribuição que lhe confere o art 48, n. 1
da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 825 do Codigo Civil, resolve que, para a execução dos
contractos de hypotheca de navios, s! observem as seguintes dispo'sições:
CAPITULO I
DA HYPOTHECA MAni'l'IMA

Art. 1." A hypotheca marítima, que constitue direito
real de garantia, é regida pela lei civil brasileira e está su.ieita tambem á jurisdicção civil, ainda que a divida garantida seja commorcial e commorciantes as partes contractantes.
,
Art. 2." Podem ser obj•ecto de contt·acto de hypothBca .os
navios, po'sto que ainda em construcçãu. A escriptura publica é da substancia do contracto.
Art. 3." Considera-se navio toda cunsLI'ucção nautiea
destinada {t navegação de lltngo curso. de grande ou pequena
eabotagem, apropriada ao· tramporte marítimo ou fluvial.
Para que o navio seja considerado brasileiro exige-se:
a) ·que tenha sido construido em e~t.aleiros do Brasil, ou
em estaleiros estrangeiros por co'nta e ordem de brasileiro;
b) que seja propriedade dr, hr~.sileiro~. ou de sociedaje
civil ou commercial, com Sl;dP no Br·asil, administrada exclusivamente por brasileiros;
c) que tenha capitão ou meslrn e o machinista brasileiros e.. pelo menos, dons terços rla equipagem formados p01~
brasileiros.
~.1\rt. -i." Serão t.ambem considerados nacionaes:
a) os navios de construcção w;lrangcira. legalmente
adquiridos por brasileiro ou pelas pes~oas .imiJieas a que
,;e rPfern a ldtra b do artigo antecPdcnt.r.;
b) o's que forem capturados ao inimigo c considerados
bôa presa;
c) os que forem apprchcnrlidos 0 acl(JnirirlPs em cumJ•rimrmto rlr, leis brasileiras.
Paragrapho uni co. Em qnalqnc!' dos casos acima, deverão ser obsr.rvadas a;;; ·disposic:õcs 'lo ~!rt.igo anterior, refcrenf es ~i nacionnl irlaclt: do's propl'iC'i.:trioi'. rapi tãPR r, equipagens.
Art. 5." Para o'l ·effeitos do presente decreto, direito e
garantiaq da marinha mercant..~ brasileira, consideram-se nacionaes:
1•, as sociedades em nome collectivo, em r-ommandita
simples, de ca,pital e industria e r:l0 rc~Jwns:~hilidade limitada por quófa~. constifnidas nrl' f<>rritr•rin rln flr;~o;il:
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2•, as societlades em nome collectivo, em commandita
simples, de capital e industria e de responsabilidade limitada por quótas, constituídas exclusivamente por brasileiros,
fóra do terrilorio da Hepublica, si tiverem o seu co'ntracto
archivado no Brasil, a firma inscript3 c· a gerencia confiada
a brasileiros;
3", as sociedade.~ annnymas on l'lll commanclita por
acções constituídas nm paiz P~lrangniro, si, obtida anlnrização
para funccionar no Hra~il, 1ransfl'rirem p:wa n tcrrit orio nacional a sua séde c tiHrem por rJirectnrcs c socios gerentes
cidadãos brasileiros.
Art. 6.• Para regular os cffcito's jurídico~ da hypotheca
marítima os direitos c as rcsponsabi !idades das pari es contractantes, nacionacs ou estrangeiras, attender-sc-:i, quanto
possiw·l, :i lei do pavilhão.
Art. 7.• Salvo estipulação em conlrario, firmada pelo
Brasil em tratado':;; on drlibcrações in~:·rnacionacs, quanto á
substancia e aos eff.eitos das obrigaçõrs confrahidas, a lei civil brasileira regulará:
1.•, Os contractos de hypothcca marítima ajustados ou
realizados por brasileiros em ]Jaiz nstrangeiro, quando taes
contractos forem exequivcis no Brasil;
2•, as obriga(:õcs contrai! idas em paiz cst rangciro c relativas ao regi meu hypothecario hra~ilciro.
Art. s.• A hypollwca de mwio brasileiro constituída fóra
do paiz deve constar de cscriptura publica. lavmda pelo consul brasileiro do Jogar do conf.ract.o, e ser inscripta, dentro de
sessenta dias, na repartição enearrcgada do registro naval
competente.
§ 1.• Para que a hypothcca, assim conf ractada, possa valer contra terceiros, desde a sua rlaf.a, dcv.J o prorrictario do
navio, ou o credor hypofJwcario, antes de a realizar, ou até
tres dias depois de assignada a cscriptm·a, requerer averbação provisoria no registro do navio, declarando a importancia da quantia, os juros, o Jogar do conlraeto e a típoca do
lagar do pagamento. Esta rrverliaç:io proviso1·ia será ratificada e completada dentro d(• einro dias depni~ de inscrip(a a
hypotheca, no praso legal.
'§ 2.• Independente ele autorização do proprietario do
navio, .poderá o credor t'()(jtten•r a inseri pr;iio c ratificat· a
averbaçao da hypothcea.
Art. 9.• No caso de hypotheea eonstifuida no estrangeiro
deverá attender-se no que diz rc.sprilo :'• arqncaçã.o e toncla~
g_em! que a argue~ção seja ca~enlarla, niío seg'ttndo a tonelagem
ltqmda, que mdiCa a capacidade do navio, wmo meio de
transporte, mas segundo a tonelagem !Jruf a qne fixa c determina o volume do navio. isto é. o s~;n Ynlol'.
Art. 10. A hypotheca é inrlivisivrl c f!Ta\·a o navio em
todas as suas partes.
Paragrapho unico. Consti!uem parlc integTan!c do navio
os seus a_ccessorios - botes, lan0has, cscalel'cs, apparclhos,
aprestos, mstrumentos nauficns. maehinno., si o navio fôr movido a vapor. frdes, pl'OYisiír's, arma:) n tudo quanf.o possa ser
necessario e uf i! ú sua TlJ"opulsiío o r1.o f ransporLc de passac-eiros C Carg-as, bem C.OTnO (jlJal'SqllCI' Jl\l•lltorallli'llfOS 110 mesmo
introduzidos depois ela hn10f hrca.
Art. 11. No caso de h~·po!heca rlo nn\·io Plll consfrtwriio
(art. 2"), quer em csfrllr•iros ll:ll';'lJmc~, IJlH~r em PsfaleiÍ·os
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estrangeiros, a escriptura do contra:cto especifica~á, sob pena
de nullidade, o comprimento da qmlha e, approx1madamente,
as suas dimensões, assim como a arqueação c tonelagem provavcis, e o respectivo estaleiro.
Paragrapho unico. .Fica entendido que, seja para o pagamento de dcspezas e dividas da consl rucção, seja para a
exploração c desenvolvimento industrial do commercio n:~a
ritimo c fluvial, prevalecerá a hypotheca em toda a sua mLcgridade, quando o navio fôe posto a navegar.
Art. 12. O contraelo de hypotheca marítima deverá con1e r csscneialmente, sob pena de não valer contra terceiros:
a) a data do contraclo;
b) o nome, o dornicilio c a profissão dos contractantes;
c) a importancia da divida garantida pela hypotheca, ou
a sua estimação;
d) os juros estipulados;
e) a época e o logar do pagamento;
f) o nome do na vi o com as suas especificações;
a) a declaração de seguro do navio, quando construido.
Art. 13. Podem constituir hypotheca marítima as pessoas naturaes ou jurídicas que, segundo a lei civil, toem capacidade para alienar.
Podem tambem constituir hypotheca as mulheres casadat:,
nos casos determinados em lei c na fúrrna por clla prcscripta.
Art. H. A hypolhcca de navio brasileiro só poderá ser
constiluida pelo seu proprietario, pessoalmente, ou representado por procurador com poderes cspeciaes para o acto.
ArL. 15. O proprielario do navio hypothecado póde constituir sobre este, mcdianl c novo titulo, segunda hypotheca,
em favor do mesmo ou de ouf.ro credor.
ArL. 16. O navio pertencente a dons ou mais proprietarios só poderá ser hypoLhccado com o consentimento expresso
de todos os condominos c deYe ser considerado indivisível.
Ar L. 17. O ercdor llypoLhecario, como sulJrogat ar i o do
segurado, tem direito á indcmnizaçã.o do seguro marítimo de
que o navio é objecto, sem dcpcndcncia de clausula contractual a respeito. A inscripção da hypotheca é bastante para
impedir o pagamento do seguro ao devedor hyvothecario.
A subrogação operar-se-1m, independente de interpellação judicial.
Paragrapho unico. O credor hypothecario podcr:í assumir a responsabilidade do pagamento das prestações ou annuidades do seguro.
Art. 18. A cessão do credito hypothecario marítimo só
poderá operar-se nos termos c de accõrdo com a!'l disposições
do livro 3°, titulo 3°, do Codigo Civil, naquillo que lhe for
applicavcl.
Art. 19. O navio brasileiro objecto de contracto de hypotheca mar i lima não poderá ser a fretado, arrendado, ou empregado, de qualquer modo. no seeviço de nação estrangeira. Não
!crú mais do um porto de registro, nem o seu propricLario poderá mudai-o discricionariamente.
Paragrapho unico. A mudança de nacionalidade nfio prejudica os rliecif os cxisl entes sobre o navio. A extensão desses
direitos f'Crá regulada pf'ia lei do pavilhão legil imo que o
navio h:.1steava no momento da mudaw:a de nacional idade.
Art. 20. O credito hypothccario marilimo J)l'l'fere a
quaesqucr outros, com cxcepção dos seguintes:
a) custas e despczas jurliciacs e impostos fcderacs;
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b) creditos resultantes do engajamento do capitiio, tripulacão e pessoal de bordo;
c) indemnizacões devidas por salvamento, e contrilmiçãrJ
às avarias communs;
d) obrigacões assumidas pelo capitão fóra do porto do
registro para as necessidades reacs da conservação do navio
ou continuacão da viagem;
e) indemnizações devidas em razão de abalroamenl0 ou
outro qualquer accidente de mar.
No caso de fallencia ou insolvencia do devedor hypothecario, serão observadas as disposições do Codigo Civil e da
lei de fallencia applicaveis á especie.

CAPITULO II
DA INSCHIPÇÃO E AVEHBAÇÃO

Art. 21. A hypotheca mariLima será inscripta em liv1·o
especial, a cargo da repartição crcada para esse fim, e averbada no livro de registro naval existente, nas Capitanias dos
Portos do Brasil, nos termos do capitulo 5•, titulo 10", do
decreto n. 11.505, de 4 de março de 1915.
§ 1. o A inscripcão e averbação deverão conter os requisitos enumerados no art. 12 e, si houver nacionalizaç[Lo do
navio, a data em que foi realizada..
§ 2. o A inscripção determina a prioridade da. hypotheca.
Si houver segunda hypothcca sobre o mesmo navio procederse-ha de accôrdo com as disposições do Codigo Civil na secção III, capitulo XI, titulo 3•, livro 2•.
§ 3. o Emquantd não forem feitas a inscripção e a averbação, a hypotheca não valerú contra terceiros.
Art. 22. A inscripção c a averbação da hypotheca deverão ser renovadas até trinta annos, contados da data em que
forem feitos.
Art. 23. A hypotheca marítima se extingue:
1•, pela perda do navio;
zo, pela extincção ela obrigação principal;
3°, pela renuncia elo credor;
4", pela venda forçada do navio;
5", pela prescripcão;
G•, pela arrematação judicial, ou adjudicação.
Paragrapho unico. A extincção da hypotheda deverú ser
averbada no respectivo registro para ter effeito contea tet'ceiros. Em cada um dos ·casos, a inscripçfto será cancellada,
á vista da respectiva prova, ou, indcpcndcntemcnt.c desta, a
requerimento das partes.
Art. 24. A hypotheca maritima é regida por este decreto
e pelas disposições que lhe forem applicaveis no Codigo
Civil.
Art. 25. Em regulamento, que opportunamrmtc será expedido, fi Governo Federal determinará as formulas necessa-
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rias para a inscripção, averbação e especialização da hypotheca marítima.
Art. 26. Revogam-se as disposições em cont:.'tu·to.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101• da Indepcn9encia e 34• da Republica.,
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira. Chaves.
DECRETO N. 15.789- DE 8

()E NOVEMBl:tO DE

1 U22

Ab1·e ao Ministerio da Agricultura, lndustria e Commercio, o
credito de 2oo :ooo$, para attender, na corrente anno, ás
despezas previstas nos arts. 3•, 9• e 13• do Regulamenlri
annexo ao decreto n .. 14.027, de 21 de janeiro de 1920
O Presidente da Republica dos Estado;; Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas na fórnm Llo n. III, § 2• do
art. 30 do respectivo Regulamento, e de accôrdo com o disposto no art. 2•, letra (J do decreto n. 4. 034, de 12 de janeiro
de 1920, rm;olve abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio o credito de 200:000$, para attcnLIPr, no corrente
anno, ás despezas previstas nos arts. 3•, !)• e 13• do Regulamento annexo ao decreto n. 14.027, de 21 de janeiro de 1921().
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101" da Indepcndencia e 34• da Republica.
EPI'I'ACIO PEJSRÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.790-

DE

8

DE NOVE111Jlll'J DL> 19~2

Dcclam extinctos tres lagares de 4o vfficial do Arsenal de
Guerra do Rio de Janeiro c u.m de :J• v({icial da Directoria
de Sa1.UJ,e da frltcrra

O Presidente da RcpulJlica dos Estarlns Unidos do Brasil,
tendo cm vista o disposto WlS arts. 2° do decreto legislatiYo
n. 3.970, de 31 de dezembro de 1919, e 681 do regulamento que
baixou com o decreto n. 15.230, de 31 de dozembro de 1921,
resolvo declarar oxtinctos tres Jogares de 4" nfficial do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro e um de 3° official da DirecLoria de Sando da Guerra, vagos com a nomeação de Manoel
Fagundcs de Souza, Gabino Bruce Mariz Sarmentn, Antonio de
Andrade e Agcnor Rodrigues da Motta Teixeira para os Jogares de 4° official da Directoria Gemi de Contabilidade da Marinha.
IUo de .Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101• da Indepcndcneia c 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pa11diá CaZ.oacms.
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DECRETO N. H5.791 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1922

Supprime, no Thesoum Nacional, dez logares. de terceiros escriptu1·arios e dez de quartos csc1·ipturanus, ora vagos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no § 3" do art. 15·0 da Ie1
n. 4. 555, de 10 de agosto findo, resolve supprimir, no The·
souro !Nacional, dez Jogares de terceiros escripturarios e dez
logares de ·quartos escripturarios ora vagos.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101• da Indcpendencia e 34• da Republica.
EPITAOIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. 15.702- DE 8

DE NOVEMBRO DE

1922

Abre, ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o
credito de /oo :ono$, para a execução das medidas de de.J,
fesa sanitaria vegetal, que foram instituídas nos termo"
do decreto n. 15.198, de 21 de dezembro de 1921
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do § 2• n. III,
do art. 30 do respectivo Regulamento e á vista da autorização contida no n. 5 do art. 99 da lei n. 4. 555, de 1O de
agosto de 1922, resolve abrir ao l\linisterio da Agricultura,
Industria e Commercio o credito de 100:000$, para a execução das medidas da defesa sanitaria vegetal, qne foram instituídas nos termos do Regulamento baixado com o decreto
n. 15.198, de 21 de dezembro de 1921.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1922, 101• da Independencia e 34° da Republica.
EPITAOIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.793-

IDE:

9

DE NOVEMBRO DE

192Z

Autnriza o minisli"O da Fazcnrla a emittir apnliccs da divida
publica, até a irnportancia necr'ssarin para 1m11amento,
ern moeda corrente, r'stipulado no clausula XXV do contraeto celebrado entre o Gm'crno Frdcrol e a Companhia
Nacional de Constrncr;ões Civis c Hudranlicas

O Presidrn I e da Repu h! ira dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autori·zação contida nn art. !}ô, n. XVI, da lei
n. -í.242, do ril de janeiro rir HJ21, reyigorada pelil art. 152,
da lei n. 4. 55,5, do 10 do agosto deste anno, e para execução
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do dcercLc1 11. 13.03U, de 6 do outubro do mcsnw armo, decreta:
Art. 1." Fica o ministro da :Fazenda autorizado a cmitLir
npoliccs da divida publica intema da União, do valor de
i :000$ cada uma, dos juros de 5 o/o ao annn, até ao maximo
necessario para pcr:!'azer o total rle 8.256:6'•6$300, destinado
110 pagamento, em moeda corrente, estipulado na clausula
XXV do 1..\0nt.raclo cclcbi·ado entre o <.J,ovc mo Federal e a
Companhia 1'\aeional do !Oonstruo(:õcs C1v1s e H~,drauliras,
em 12 do maio de 19:!~.
Art. ~.· Bevogam-se as disposicões em conlrarin.
Rio de Janeiro, 9 do novembro de Hl:!:?, 101" da Inrlepcndoucia c 34° da Hepublica.
EPI1'ACIO PESSÕA.

Jloml'l'o 1Ja1Jlisla.
DECRETO N. 15.794-

m~

10

DE NO\EMBHo DE

i!J22

Abre ao ..lfiníste1·io da Viação e Obras PubUcas o credito de
25 :UUO$, para acquisição dos ten·enos e predio destinarios ds llepartições dos Correios e 1'elca1'0phos na Capital
do Estado do l'iauh'IJ
O Presidente da llcpuhlica dos E::;Lados Unidos do Bra.~il,
u;;<mtln da autorização contida no u. LVI do art. 83 da IBi
n. ·Í.~·í2, ue 5 de janeiro de 1021, revigorada pela letra c do
art. 6li do d1•crelo n. 4. 555, de 10 de agosto do conente armo,
n~solve abrir, pelo l\linisterio da. Viação e Obras Publicas, o
cTedilo de 25:000$, destinado a pagar, l'll1 apolices da divida
publica, o~ tenenos c predio situados ú Avenida Antonino
Freire e rua Sete de Setembro, na Capital do .Estado rio
Piauhy, destinados :.is llcparl.içõcs dos Correios e Telegraphos
do Thcrezina.
Rio de Janeiro, 10 de novembro d1~ Hl~:', 101° da Independencia e 34." da Rcpublica.
EPITACIO PEssOA.
J. Pi1·es do Rio.

DECRETO r\. 1G.79:1 ·-

ll~;

fO DE

~o\'E~.m1w DE

H122

A.pJ11'ova o lleaulamento J>ara o Serviço de Maten:al Bellico
O Presidente da Rcpublica dos Estado::: T'nidos do Brasil, usando da attribnição qne lhe confere o art. 48, u. 1, da
Constituição, resolve approvar o llegulaml'nlo para o Scrvico
de Material Bellico, que eom este baixa, aRsignado pelo Dr.
,João Pandiá Calogeras, 1\linistro de Estado da Guerra.
Rio de .Janeiro, 10 de novembro de 1922, 101" da Indcpendcncia c 3!t da llcpublica.
0

El'll'AU!O PE!:íHÔA •

.J oãu Pandiá Calogl'l'as.
LeiG de 19J2 -

Vol. lV
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Regulamento para o serviço de mate,rial bellico
TITULO 1
Org~nização

do serviço

UBJEC'l'O DO SERVIÇO

Art. 1•. O Serviço de i\latcrial Bellico tem por fim o abastecimento do Exercito em armamento, munições c viaturas
(escolha, fabricação, acquisú;ilo e distribuição); a fiscalização permanente e a rcpamção do material dislribuido; a constituição dos deposiLos e a conwn ação do material I.Jcllico de
mobilização.
ELE!IIEJ:\TUS DE EXECUÇÃO

Art. 2•. Para a realizar;ão dos seus fins, o Serviço de Material Bellico dispõe dos seguintes orgãos:
a) Directoria do Material Bellico;
b) Serviços de Material Bellico nas Hegiõcs c Circumscripções Militares;
c) Depositas de Malol'ial Bellico (central, rcgionacs c auxiliares);
d) Arsenacs, Fabricas c Polygonos de Tiro.
Art. 3". O director do Material Bcllico, chefe do Serviço
e rcsponsavel nesse particular pela preparação do Exercito,
é o inspector natural e permanente de tudo o que com clle se
relaciona. Sua acção se exerce pessoalmente, por intermedio
de inspectores especiaes ou, ainda, por delegação a outras autoridades, tudo de accôrdo com os regulamentos em vigor.
TITULO 11

Directoria do m3terial bellico
CAP.l'l1ULO I
SERVIÇO DA DIREC'l'ORIA

Art. 4. • A Dircctoria do 1\laterial Bellico, subordinada
directamentc ao Minislerio da Gucna, tem por fim a dirccção
geral de todo o serviç.o de material bellico do Exercito.
IP'!·evê as necessidades, J'cune os meios, nrdena e assegura
as medidas teCihnicas de r~xccur;iio e para is.~o sUJ)fWintr~ndo os
arsenaes, fabricas c depositus, os SCJ'vir:os do material bellico
nas regiões c circmmscJ•ipçõcs militares, n.~ polygonos c linhas
d~ tiro destinados ao estudo balist.i,co do armamento, rnuniçocs c outros artefactos, o museu de artilharia.
A IDircc~oria coordena u funcciunamcnto desses orgiios c
estuda os diversos typos a adoptar, bem eomo os meios de
acquisição, fabricação, distribuição, conscrva~ão, reparação e
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transporte. Exerce inspecção tcchnica c fiscalizadora permanente sobre todo o matêrial bellico distribuído e em deposito.
Art. 5. • A Directoria comprehende um gabinete do director, tres divisões, um serviço de engenharia e 1um .gabinete
de trabalhos graphicos e ,photographi,cos.
Art. 6.• Compete ao gabinete: Centralizar todo o trabal,ho administrativo da repartição, tendo a seu cargo:
a) protocollo;
b) correspondencia, expediente, despacho do director, escripturaç.ão e bibliotheca;
c) serviço de Administração;
d) boletim da Directoria.
Art. 7.• Compete á 1• divisão:
a) estudar o amamento e viaturas no que diz respeito
á escol·ha, acquisi,ção, modificação, distribuição, conservação
e transporte;
b) estudar o armamento e viaturas correspondentes das
principaes potencias estrangeiras, especialmente dos paizes limitrophes;
c) .propôr a acquisiç.ão de novo~ f.ypos de armamento e
viaturas de que tcnt.a noticia recommcndavcl, afim de serem
submettidos a experiencias e estudos;
d) organizar os cadernos de encargos c instrueçõcs para
fiscalização e recebimento de armamento c viaturas, quando
tenham de ser adquiridos, quer no paiz, quer no estrangeiro;
c) organizar a nomenclatura regulamentar de todo o armamento e viaturas, estabelecendo as instrucções para montagem c desmontagem, limpeza c conservação em deposito o
em serviço;
f) organizar as instrucçõe~ para as verificações periodicas do armamento distribuído c em deposito;
IJ) dar parecer sobre as causas du accident os havidos no
armamento nu viaturas;
h) ter em dia, o registro da vida do armamento;
i) ter em rlia na parte que lhe diz re~peito, o mappa de
mobiliza,ção;
j) ter o registro completo o moVhoclico do armamento e
viatuas, distribuídos ou em deposito, inclusive dos que pertençam ús for~as auxiliares do J<~xerdlo;
/.:)organizar a est atistica elas usinas mctallurgicas o outros quaesquet· estabelecimentos incliuistriaes susccptveis de
produzir material de guerra; estudar c preparar sua adapla~ão eventual para essa ]n·oducção:
l) dar parecer sobre a installação, no paiz, de novos arscnacs e fabicas de amamrnlu o viaturas;
111) entregar ao gabinete. até 15 de janeiro de cada anno,
rclaLorio dos trabalhos da divisão;
Art. 8." Competem á :2'" divisão ohrigac,:ões inlcir·amentc
analogas :ís da I", com rela~ão :ís JlDlvnt·a~ em geral, explosivos, ar! ifkio" e nmnir,õPs crmfcceionadac:, f' mais:
a) Ol'ganizat· c modifkat· as falwllas de tiro do armamento regulamentar, no q,ue set>ú auxiliada pl'lrt 1" divisão;
b) organizar in~tl'ucçõcs pal'a n emprego ll'chnieo c transporte de qualquer r.sprcie rle polvora ou Pxrilosivo;
c) dar parecrr sobre a installação de novas fahl'icas ric
polva. rir. explosivos ou de munições no paiz, no qnc rr~spcita
á pal'l c I ec~mca de artilharia;
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d) organizar de accôrdo com os dados Jornecidos .P~lo
Estado-Maior do Exercito, a t::lJe!la de dotaçau das mumcoes
em geral e artifícios que devam ser fornecidos aos corpos de
tropa e estabelecimentos militares de ensino, bem c~mo a9s
tiros estabelecimentos e associa'ÇÕes, dependentes da Directoria
.Gerai do Tiro de Guerra, para a respectiva instrucção annual;
e) fixar as quantidades de munições, explosivos, polvoras
c outros artefactos de guerra, que devem existir nos depo.l:!itos e paióes e as que devem ser ~istribuidas;.
.
{) determinar os Lypos e capacidade de paióes mais convenientes ás polvoras chirnicas e negras, bem corno aos explosivos e artefactos de guerra;
a) organizar cadernos de encargos c instruoções destinados ao recebimento de ,polvoras, explosivos e municões
prornpta e em elementos, quando adquiridos no paiz ou no estrangeiro;
h) ter em dia, na parte que llie diz respeito, o mappa
do material de mobilização;
i) ter o registro ,completo e rncthodico da munição distribuída e da existente em deposito, inelusive a pel'lcncente ás
forças auxiliares do Exercito;
j) proceder a estudos sobre polvoras e explosivos de fabricacão particular, organizando as insLruDções para a fiscalização desses productos sob o ponto dr~ vista da seguranca de
fabricacão e conservação, de modo a evitar desastres contínuos, notadamente, na industria privada;
k) organizar a e~tatistica das rusinas chimicas e fabricas
de explosivos, existentes no paiz e susceptiveis de fabricar
rnunif;ões de guerra, abrangendo o pessoal techniro <ias mesmas e a materia prima empregada;
·
l) estudar c preparai' a eventual adaptação desses estabelecimentos para a producçãcr de material de guerra;
m) entregar ao gabinete abl> 1;, dr janeiro de cada anno,
rclatorio dos trabalhos da divisão;
Art. 9. • Compete á 3" divisão:
_a) ce~tr.aliza~ e estudar .os assumptos relativos á organizacao admmistratJva e tec·hmca elos arsenaes e fabricas·
b) fixar a producção annual dos arse'1aes e fabric~s de
'
accôrdo com os recursos orçamentarim;
c) apresenta ao gabinete, atr\ 30 de setembro , o orçamento da despeza das fabricas, arsenaes e serviços dfl material bellico das regiões e circumscripçõefl militares, relativo
a pessoal e material para o exercício seguinte. afim de ser reIllP;ttido ao ~inistro da Guerra; para isso. requisitará por esCl'lpto, do director os elementos que julgar indispensaveis;
~) estudar, dar parecer ou informar assumptos que se
r~IaciOuem com o pessoal pertencente á direct.oria e estabeleCimentos a ella subordinados;
e). entregar ao gabinete, até l:J dr janeiro de earla anno
relatorw dos trabalhps da divisão.
'
Art. 10. Ao scrvi(;o rl1~ t'll!!f'IlhaJ·ia da direetoría eumpPic:
a) nrganizar projectos e orçamentos para consf.ruccõcs
ou reparos, que lhe forem ordenados;
b) estudar os projectos e orçamentos remettidos á directoria pelos grupos de engenharia das fabricas c arscnaes ou
do qualquer outra proccdcncia;
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c)" estudar e emittir parecer, sob o '[lOnto de vista: te-o
chnico de €.1genlmria, a respeito ~e insta1la9õ~es de novas fabricas de armas. polvoras, explos1vos, mumc;oes e a~tefactos •
de guerra; arsenaes, depositas e paióes; polygnnos e hnhas de
tiro e respectivas ec;;ta~õe9 meteorologicas. etr.;
.
d) cr,lligir dados para organiar e conserva_l' em dn~, tabeBas de salarios e preço:: correntes dos mater1aes e mao de
obra. no Di,tricto Federal e nos Estado!'l em qne houver depo,itos ou dependem·ia;; do Sel'viço ds :-._l.aterial_ Bellico:
c) organizai' o cada~lr_o dCIS propno;; na~10nae~ a c.ar~·)
é'o Serviro de l\ia!Prial Belhro. sendo uma cc•pta t'n\"J::tda a dtrectoria de engenharia;
·
. ~
.
() or~:ranizar o registro do;; prPcos d~ aYalJaçao d'Js dlYErso3 edifirios que compõem a~ fabrica;:. ar<:enae;:, depo;:ito;:. e' c.:
a' executar 0u fi;:call7ar a exPcuç5n \l''' "{'re>]ertos e or-

~-~ s;:-;. ;· c;;3 ':. ~f ~r~~,~~::';~~-~:·;:;;:;\~~-~~~~~-:-~:\ _ r·~~~--~";~~~
~ ~d:...::

~:C~ ~-?rY:ç' 0·::' pn::-.~n~1:1:'";3 c~ F.xc:-~:~~,':
h' en\rr\!ar a" cabinelr. n!é 1::> d<' i:1n ir,, clt• ,·Jd::t ann,•.

r•'latoÍ·io dos 'trabalhos do sen-iço.
·
Ar!. 11. Ao gabinete de trabalhos g-raphieo~ e photograr·hicos, compete:
o) desenho dr!alhario das planta" dP c•ums P detalhes de
lt·van lamentos:
b) cartas· geraes nn parciar<; de lintf:H; frrreas e outras
Yias de communicaçãn. que intPressem ao Scrvi<;o de Matrrial
nellico;
c) plantas topographicas rln~ fortlficaclie~. cam'[los de
Í'lstruccão. fabrieas, arsrnaes e trrrrnos onh a uependrncia
rln serviço;
d) reprodncção e restauração de plantas antigas;
c) execução dr trabalhos g-raphicns e photng-raphicos, neCf!SSarios para mu~trar projectos. orcamenln!=<, rclatorios, pareceres e estudos de qualqner natnreza;
f) arrhivn completo e bem catalogado do quP existir.
Art. 12. Além do ec;neeificado nns artigos anteriores, o
~abinete do director. as divi~ões, etc .. se Pncarregarão de outros quaesqu er i'erviçoc; determinados pelo director, de accôrrk com a esprcialização de attribuiçõe<J indicada neste regul!lmento.

f.APITULO II
PESSOAL n:~ iDIRECTOTIIA

Art. 13. OI quadro do pessoal da direcloria comprehende :·
Um dircctor, genrral de brigada, com o curso de artilharia:
Um aiudnnlr dr orrlrns, t• tenente dr nrtilharia.
Gabi11cte:
Um chefe de gabinete, coronel de artilharia:
Quatrn adjuntos, 11m major, um capitão c um 1• tenr>nto
de artilhari:l, e um capitão de infantaria;
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Um encarregado do serviço de engenharia, major de engenharia·
Um 'encarregado dos serviços de administração, eapitão
contador on do extincto corpo de intendentes.
Divisões:
Tres chefes de divisões, tenentes-coroneis de artilharia;
Reis adjuntos. trcs capil[trs e trcs pri.meiros tenentes de
artilharia.
Parac;rapllo uni co. A directoria terá mais:
a) um bibliothccario, capilão ou 1° t.enente reformado;
b! um desenhista-photographo, reservista do Exercito,
provido por concurso;
c) um archivista, sargento anxiliar de escripta ou amanuense;
d) doze sarg-entos auxiliares de escripta;
e) um porteiro, ex-sargento do Exercito activo;
f) dons continnos. ex-praças do Exercito activo;
g) quatro serventes, ex-praças do Exercito activo.
CAPITUIJO UI
ATTRIBUTÇÕES DO PESSOAL

Art. 14. Compete :JO director, na qualidade ele primeira
anl oridarle do servi co c da repartição:
a) dirigir os tr~balho'; da dirert.oria, Pxerccndo acção de
commando sobre todo o SPU prssoal P o dns estabelecimentos
a ella dirrctamente Rnhordinados;
b) publicar em boletim as orrlrns e alterações qne devam
chegar ao conhecimrnto dos pslahrlecimentos acima citados e
dos empregados da direclnria;
c) corresponder-se flireetamrnte com o mini~trn da Guerra e demais imtorirlar!P~ rlo Exercito, sobrr os a~.snmplos ria
repartiç.ão e do serviço;
d) propôr ao minis! ro a nomracão de todos os officiaes
que devam SE'r empre.~adns no Srrviço do Material Bcllico
( directoria. servieos, fn hrica'l. arsenaP~. e te.), obsrrvando o
disposto no art. 30 do Regulamento para os grandes commandos c encaminhando as propostafl por via do Departamento do Pessoal da Guerra. para que estr aecrescentc sua
informação sohre a situação dos nfficiars no momento (essa
informação é r1ispensada, qnanrlo ~e tratar de t.ransfere-ncia,
de uma funcção para outra, rir official j(t empregado no serviço);
c) distribuir os offir.iaes da direct.orirr pelo gabinete e divisõm1. podendo transferil-os rlentro da repartição:
f) nomrnr as commis~fírs nrppssarias para o psturlo das
questões relativas ao m:ürrial bcllico, requisitando do ministro o,; officiaes que julgar necessarios e já não lhe estejam
subordinados;
fi) organiz'lr com prr1via anlecrrlencia o orçamento das
dPSJl('Zas a realizar rom as exnerirncias r estndos a cargo da
dirrctoria, anresPntando-o an ministro rla Gnerra:
h) c!Psi!mar offiriars da directoria ou dos rstahelccimentoR a ella subordinados para rxam(' c verificação clr nrmamento, mnniçõr;; c material, dbtl'lhnidoR a corpos de trupa,
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formações de serviços c estahclecimcntns milibrrc., qua;HLJ
circnmstancias cspeciacs o exijam;
i) nomear os nfficiacs que devem proceder ao exame c
Ycrificação annual do armamento muniçõ~s e matrri~l_. distribuídos aos corpos de tropa e estabelecJmentos m1htares,
com s1;de no Districto Federal r, não subordinados ao eommanrlanf.e .fla 1" Região Militar;
j) manl er com o ehefe do Estado-l\Iaior do Exrrcito, o
{]ire c! nr dc Engenharia c o inspector da Dcfe!=<a +ele Costag as
mais rstreitas relaeõcs f' constante rntcnrlinwnto rm tndn :J
quP se referp, :'i defesa do paiz;
h) rnviar annnalmcnte. até 15 de fr,yereiro, ao chef0
do Estaclo-Ma ior do Exercito os mappas 1lo material (]p, mo]Jilizaçfio;
l\ cmiltir parecer, mcdi:mtr ordem rlo ministro. sohre
onalqnrr trabalho l.f'chnico flUC, rmhcra Pslranho ao serviç~'
com ellp, sr possa relacionar;
m) p,xaminar O!'l papeis fl\JC t.rnham de subir a td'espacho
rlo ministro, emittindo o seu parecer rmando .inlgar necessario;
11) impor aos empregadoR as pena5l rJisriplinaref\ da sua
alç•arla. lrvando ao eonhct~imrn!n do minisl.ro os raso~ lltH' P-xigirrom mais sevrra punição;
n) mandar pas.sar rcrtidGes quando rPqueridas r.om deelnrarfíiJ !lo fim c 11ma vPz fllH' nfío ha.ia inronvrnirntp, nisso;
p\ rnhric:1.r os livros dP r~rriptnrar;fío pn•rlrndo tlrolrga''
••c;•;a affrilmição aos ehrfes do G:1.hinctr r rlaR Divisões;
!f) rnhricar os pf'flirlos dos rhefcs {lo Gnhinp,t,p r rlas DiYi~íiroo, P autorizar o rPS]Wrf.ivn fnrnnrimrn!o onando lhe romtlel.ir:
·
F:
r) ]Wovirlrnr.iar para a 1~ompra rlc livro.s, in.str·umrontos r
mais ohirrtns pnra a (\it•f'r.fnein rlrnf r·n das YPl'hns df'slina<lns
a PSSP fim;
s) orrlPnar em holrf.im irla dircctoria f.orlas as C[lrgns P
rlcsrnrgas rlP- material hrllicn, autorizadas ]li' los rrgnlamrnf os
c ino;;lrnrr;õl'.s rm vigor;
t) rcmf'ttrr :'i Dirrdoria rlr r.ontnhilirl:1<ip ilfl C:IH•rra n'
follla.o ele vrncimentos do pcs~oal da dirl'ctoria;
u) propor na Ppoca opportuna. ao ministro fla Guerra.
a rixac:iio elo quantitativo necessario ao Rrrviro di' l\'!at.rPial
Br:llieo nas Regiõrs r Circnmscripcõcs l\fi!ita1'PR (arnmzrtmgPm, rnnsPrvar;iio, recrpçiio c expcdicr;ão);
r) JW<'si+rlir o ConscN10 dP Administrarfío rla clirrcloria ·
:r) 1:nl rPg"ar ao ministro da Gnrorra.' a !.I'; 15 >flr marÇo,
rr rela!orto annnal de todo o movimento do servico. indicando
a.~ prnvidf'nri:ls nrrrssarias nara mrlhorar o srn fnnccinnamPnto I' sntisfazrr as nrrPsRidaclf'R do Exercito.
Ar!. 15. Ao rhrfe rio GahinP-I.r inrnmhe:
n) cliri~ir o SP''Viço do Gahint'fP. rrnh'aliz~nrlo !orlo o
trahalhn a+<lministmtivo da dirPr:toria:
b1 ronfP-rir P. anth<·nf.icar torlas as c6pias e nssic:nar
fndas ~s C·Prtidõrs, qur forrm passarias rm yirtw!P dP ·<il'spilrho !lo clircrt.or:
·
. c) rccPher c rli.strihuir prlas divisões a rorrPsponrlrnda
rlrv1rlamc.nf c protorollnda, ron forme a natureza c o11,jcetn .de

eada G:>cumento. excepto os de caracter reservado ou seereta,
{JSpccialmente dirigido ao director;
d) conferir as contas que tivm'em de ser visadas pelo
dircctor e remettidas á Direetoria de Contahilidadc da Guerra;
e) mandar organizar sob suas vistas as folhas de pagamento <10 pessoal;
f) cuidar da guarda. arranjo P consnrvacão dos !ivrnR
e papeis archh·ados, conservando em din o expedientr> e os livros de registro;
g) org-anizar c fiscalizar torla a esrrioturacão. srrvicos
do protocollo. reg-istro e arclliYo " GS rr>latiyos ás alteraçõtl~
occorridas com o nc;:soal da clirPrtoria:
h) rcdia-ir o hnlctirn rla rlirrrtoria P fnrlos os panris "
dr>sp~rhos officiars. qne rlr>prnrlPm rl:l nssir-:nnf.nra rln rlirrrtor;
7") fisr::JliZfll' OS SPl'\'lf'OS rJa. hihliofl>P('[l;
:i) dnr ronhf'rimrnto :íR rlivisíif's do~ papr>is rr>frrr>nfp.;
aos as~nmotns anc lhe<1 rlizrm rrsnl'ito:
lc) fi~ralizar os srrvicos do Gahinl'tr r Por!arin f' o nrmf,l
rlns rrnorczados r!vis. lcvnnrlo ao ro'lhPc imrnf o tio d irPrtor aq
falt~Hl c trnnsl7.rr«sõe~ Yerifirarlas:
l) apresrmtar o cxpNlil'ntr-. nrcnaradn nelo Gahincle <'
Divi<lÕP~. á a!;signatnra rlo orlirrcfor c nroyj,Jrmriar nnra (T11f'
ní'io hain demora no :mdarnf'nto do" papri" f!11P. lr:m~itn'Tl Dl'la
dirrctoria.
·
~ 1,o Os arlinntos do C:ahinPte PWC1Ji.'1rito
lrahall!O';
qne T•rlo rpc;prrtivo c•J1!'fe lhl's forPm ifi"tri1m ido>;.
~ 2.<> O ninrlantc df' ordr>m1 do dirert.or. a rstf' rlir·rd'~.
IDf'nfn !'mhol'dinarlo, auxilia tambcm n ~;r>r-yiçn do í:abinl'tP.
rabcndo-lhe mais:
a) nromn:mhnr o dirrrtor nos oi\·rrc;n~ scrYiros a c;pu
carg-o. cxr>whlnrlo of! fr:1halhos qnn r•Jlr lhr riP!erminar:
l1) :>tfrnrlrr na rlircdnria Ú" prsso::~s qnP prOI'nrPrn fnllar
ao dircrtor.
Art. 16. Aos chrff's das Divi~íies inenmhc:
n) diri!!"ir o<~ f'f'T'Yir>oc; rln<:: Sllfl<\ Divi~íirc::. rlnyrn1lo f rr n
inirirofiya rloc:: pqfnrlf'<>. rl:1 nr"'nnizarrí" rins rlarloq e dor>nm~nt.os
indic;npnc;nvpic; á rNtlizn6ío dnc:: trnh:tlh"" rlr c;mt comnntencia:
b) trr c;oh "11::1 !!"narrl:J. f' rPsnonqJhilirlroflP fl" nnnPis sobr~
os anroPs tiv~>rrrn de !"n nrom1nr>inr. nt(. finnl ~0h1C:io:
r>) mantN· n rr>g;istro. em Jivro3 f'SJWCinPs, dos papris rcr.ehidf's P llXDf•rlirlos:
d) provirlf'nrinr para mw tcnhnrn rronirlo
anrl:tmrnto
ffllr!ns oc; papeis sohrC' oc; qnar!'l ac; Did"i'iPs trnham dP informnr:
r>) <li"trihnir o ~rl'Yi<'n nrloc; ;>ninnf o c;:
() lr~'>li?nr oc; rlor,,rnrnlnc; "'nnrlirloc;:
f/l rrf'olhr» no nrrhlyn rlrt rlirrctoria os dornmPnto~ cn.i<''l
n-:;.c;nmnto~ e~fp iam rPsolvidos.
P"l'fl!Yrnnho 11niro. ()c; arlinntnc; r"Prntnrão nq frnhalhos
mH• llH·~ fnr•pm rllt:f.rihnirlnc; npJoc; l"C'l'f'''' Í\"O<; f'hr>fr", de al~
côrdn cnm nc; orrlPn::: rcrehicl::!s.
ftJ•t. 17. An ~'11f''lrt'P!!::trlo ·rln ~rryir•n rlr Engrnharia. dirrrtnn-.rnfll c;nhnrrlinnrlo no r•1>rfll iln C:~hinrte. comnetem a->
attribuiçõc" definir!:~ c; nr• nr·t. to rlest~> rrgnlnme-nto.
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Art. i8. Ao encarregado dos serviços de Administraçf1o,
subordinado directamente ao chefe do Gahienete, compete:
a) desempenhar na directoria as fnncções ode thesoureiro
e almoxarife. segundo as prescripções dos rc~ulamcntog para
Admir.istração dos Corpos de Tropa o Estahclccimcntos Militm·ps e do Quadro do Officiaes Contadorrs:
b) organizar e assignar as folhas de pagamento do pe>3soal da dirrcl.oria, as quaes Rcrão vrJ•ifirarhlR r• confrridas pelo
chefe ·do Gahinrle, rnLrcgando a este official a nota da,; imporfancias recehirlas para publicação rrn holclim;
r) cffecfnar todoR os pagamento;<. n1\o >Hí elo YPncimcn1o f< tln pessoal. como de dc;;pezas da Dirertoria;
1t) rPcPhN' c dar o eonvenicn1 f1 eles f in o a I orlos os rlinhPiroR qun pas;mrem pP.la Dirr1ctoria. rnlrPganclo sempre ao
el11•fe do gabinete a nota rlas importancins nm·n publicação;
P) organizar n ter Pm dia o marna-earga dr• !orlo o matrwial da Direcloria. inr.lnsive rlo de dPsf in o PS[Wcial (inst.rumf'n[os. arparrlho~. material de desenlto f' pil()fog"nt]lhia). dislrilmirlo :ís Dhisões e serviços e aun r·onstiftH~ carga direeta
dos resprel ivos chflfp,s e encarrf'gados.
Art.. 1!L Ao hibliot.hernrio, d irf'ci :nnr•nf" ~11 hm·rl inado an
rlwfc do gahinf'fc, competP:
o) vPiar pel'l guarda c b!m consPt'var;iio dos liYroq. molliliario e mais objectos a cargo da bililiuthPca;
l1) velar pflla regular cscrinturaciio do rf's1wrl iYo mapparnl•fl·a e rlo registro de entrada fazenflo imnrimir· " carimbo da
ltihlioflwca rm todos os impressos, mnnnsr~ri]Jios. PSIRmnas e
earf as qtw Prn holetim forf'm enl.mguPs :í nw~ma hiltliothrca:
c) catalogar todos os livi·os a]wnns Sl'.iam PHI.rrgues á
hihliofheca. esforcando-se por ter o rafalo"-o f'Tll dia é PnriqHf'rPl-o df' notas bibliographicas;
ffl nssr~:rurar o Pxaeto cumprimPnfo das instrurr:iíPs anfll'ovn ria.<> pf'lo dirf'c.f or, rf'gulamlo o fmtr•t• inttamf'nf o dn hil.tiolhcca.
Arl. 20. Oo drflrnhisfa-phofngranho. snhurilirH1iln tlirf'r1amenff1 ao ehPfe do gabinete, competr~:
a) exrcutar com a necessaria perfPirfio todos os trahallios e-r:1nh icos e phofographicos que Ih" forrm rl~>1 rrm inndos:
h) trr a SPtl cargo todo o matrrial 1ln dr•sPnho (~ photogmphia.
·
Art. 21. O :trchivi!:;la. rlireetamentP suhorrlinado ao ehr>fP.
rlo gabinete. neve conservar· em nrdPm, I impr>za n as"Pio, n ardiivo g·nral da nirectoria.
Art. 22. Os auxiliarPs àP. N;rripfa ~>'CPCnlnri'ío oq trahalhos
dP. OllP forPm '!llcarregarloR pelos officinrs soh cujnc; orflens
l'let'YirPm.
Art. 2~. O porff'iro (, o rlwfc do" N!JJ)l'Pgarlo,; ria pn!'1arin, comprtinllo-lhc:
n.) ordrnar. diri<:rir e fiscalizar ns frnl•alhns dr limprza I'
asseio da sr"de ria DirPr.toria P smu; deprnrlrncinfl;
b) m::JniPr "D1 nrrfeifo estarlo de consrrvaciio r as~eio lodos O;\ ohiPrfos soh sua guarda e quP fnzrm TJ:lrf r> fla sua
r·nrgn, organizamlo uma relaçfín dt~ssrs nh.iPrfns. ]l(lr r·n.io ("i>fl·a vi o ser:í rpsponsnvel;
c) abrir e feehar, nas horas rrgulanwntarf's P na" que
lhe forem <1etr>rminadas. as divflrsas rlrnPnrli'Tl"i::n d::~ Dir"·ctoria;
-
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d) receber c cnl regar a corrcspondencia, livros, papeis,
etc., que chegarem á portaria n provid<~nciar sobre a prompta
expedição ou entrega do que para isso lhn fur confiado, tudo
annotando em livros especiaes;
e) cumprir c fazer cumprir fielmente as ordens quo I'<)ccber do dircctor c tio chefe do Gabinetíl;
f) manter a ordem na portaria, J'ecorrendo quando JWce8sario ao chefe do Gabinel.r.
Art. 211. Os contínuos auxiliarão o porteiro, competindolhes tamhem a transmissão do recados n L·ntrcga de papeis
dentro fia repartição.
Art. 25. Os serventes farão todo o serviço do limpeza
e asseio, bem como outros quaesqncr que lhes forem ddPrminados, de accôrdo com a natureza dP suas funcções.

CAPITULO IV
NOJ\TEAÇÕER E RUil81'ITU!ÇÕE8

Art. 26. O direcior é nomeado por decreto; os demais
officiaes, por portaria do Ministro da Guerra, medianiP proposta do director.
Os sargentos auxiliares de escripta, são designados, dentre os perl!mcentes ao respectivo quadro. pPlo chPfe do Departamento do Pessoal da Guerra, por solicilação do dir·(•ctor
do Material Bellico.
O porteiro. contirmos P servPniPs sfí.o nomeados pelo <lirector.
Art. 27. O dircclnr S<'rá suhsliluido nm sPus impcdimentoR pelo official nffectivo, rwr{mlCPIIIn ao SPrvic;o do
Material Bellico c com nxPreicio na DirPrlmia ou f'SI.ahelPcimento localizarlo no Dist.ricf o FP<krnl, que llw sPja immr~dial.o
em hierarchia militar; o chefe ri<~ !li v i são, pPlo adjunto ma iR
graduado ou antigo da mesma.
Quanf o ás outras suhstitu içõPs, o d ircctor ordenará o
modo de fazrl-as, tendo mn vista as eonvnnicncias do snr·viço.
Paragrapho unieo. Quando para o exercício interino do
cargo de chefe do Gabinete nfío fôr nomeado o official mais
graduado ou antigo, as furwções de fiscal administrativo eaberão ao official cffcctivo, com PXPreicio na DirPcforia, que
satisfizer essa condiçiio.
Art. 28. De mod<~ gcrnl, sr'1 o cargo dn ajmlantc dP nedens é de confiança irmrwdiaf a c pessoal do dirr~cl or e dP
substituição obrigatoria com a deste. Entretanto, o grmPral
director tem a attTibuição fie. em todo o tempo, propor a substituição de qualquer official rio Rorviço do Material BPI!ico,
just.ificando perante o Minislro, em officio commnrn ou reservado, os motivos da proposta.
CAPITULO V
EMPREGADOS CIVIR DA DIRECTOniA

Art. 29. Os empregados civ:: da Dircctoria gosarão dos
mesmos direitos e Pstão snjeit.os aos mPsmos onus e obrigações que os da SecrP!aria fie Es!adu da Gurrra, de categoria
igual ou equivalente.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

363

Assim, em tudo que se refere a descontos, pos~e. tempo
de serviço, penas disciplinares, destituições, férias, licenças e
aposentadorias, lhes serão a~plicaveis as disposições regulamentares da referida secretar ta.
CAPITULO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 30. A Directoria terá um Conselho de Administração, cuj~ organização e funcciona!llento serão re.gl!-lados_ pelas
disposiçoes do regulamento, em vtgor, para adm1mstraçao dos
corpos de tropa e estabelecimentos militares.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 31. O expediente começar·á ás 10h,30m. e terminar'â
ás 15h,30m, podendo ser prorogado quando o director assim
entender, a bem do serviço, ou quando para i>~so rrrrba ordPm
do ministro.
Art. 32. Haverá ~a directoria, al{~m, do bolrtim ordinario, out.ro confidencial, para quando :;e tratar de aR:-mmptos
de~sa natureza ou reservados.
Art. 3'3. Toda a correspondencia official será encaminhada e todos oR assumptos tratados, mesmo verbalmente, por via
hierarchica. Nenhum doeumento póde ser entregue, ou delle
dado conhecimento ás partes ou interessados, sem autorização do director do Material Bellico, a quem tambem será
immediatamente communicada qualquer solicitáç.ão, por ventura recebida directamente, de autoridade de categoria igual
ou superior á sua, por officiaes ou funccionarios da repartição.
A infracção dessas disposições constitue falta disciplinar.
Art. 34. E' expressamente prohibido entregar avisos,
officios ou outros quaesquer papeis, ás partes ou interessados,
ainda que se trate de funccionarios publicos, do Ministerip da
Guerra ou de outro qualquer.
Art. 35. Com excepção do director, nenhum official ou
funccionario da directoria poderá receber pessoas, que o procurem, na sala em que trabalhe; ahi só serão admittidas
aquellas cuja presença seja exigida ou se Justifique por necessidades do serviço.
11·1
Art. 316. Poderão servir na directoria, em commissão, até
tres officiaes da Armada. por ordem do ministro da Guerra,
mediante solieitação do director do Material Bellico e assentimento do ministro da Marinha.
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TITULO III

Serviço de material bellico nas Regiões e Circumscripções
Militares
f:APlTTJLO I
OB.TEG'T'O DO SBRVIÇO, T'LEMF.NTOR DF. EXECUÇÃO

Art. 37. O Serviço de Material BR!liro nas rrg·iõrs e rircumscripções mi!itarrs consiste em:
a) effectuar o abastecimento do3 corpos de tropa, formações de serviços, estabelecimentos militares, tiros de guerra,
estabelecimentos de ensino e as"oriaçõns, existentes na respectiva região ou circum3cripção, rm armamento, nmnicão e
material de transporte;
b) receber ou recolhrr o armamento, mumçoes, etc.,
desde que para isso trnha ordPns ou instrmções dr :mtorid:llde
competente;
c) proceder aos reparos do matPrial qur lhe for entregue:
d) conservar o material de mobilização t•xir,fentr nos de-positos rcgionaes.
Art. 38. O serviço é dirigido por offiriaP'1 da arma de
artilharia, nomeados pelo ministro da GuP('ra, mPdiante proposta do director do Material Bnllico que observará o disposto
no art. 30 do regulamrnto para os gTanrlcs ,·ommandos (n. :!r;)
e assim distrilmidos:
'Nas i", 2•, 3' e 1" regiões milifarPs-um fPnPI'ttP-roronrl,
chefe do serviço, com um capifão adjunto:
Nas 1• e 2• circumscripçõcs milit.arr~--·nm majo1·, rhPfe de
servioo, com um io tenente auxiliar;
'Nas 5", 6• e 7• rrg-iões-um c·apitãn, PIH'arrP:.::ulo do srrvi~:o.

Art. 39. O chefe ou encarregado do SPrviço de Material
Bellico faz parte do Quartel General do commandante da
região ou circumscripção militar, ao qurtl r' dirrctamente subordinado.
Sob o ponto de vista tPchnico, porém, t; subordinado ao
director do Material Bnllico, de quem é o rPpresentante rr~donal e, como tal, responsavel immediato pelo funccionamento
do serviço na região ou circumscripção.
Art. 40. Ao chefe ou encarregado do Serviç.o de Material
Bellieo são directamenfe subordinados os depositas regionaes
e em geral todos os estabelccirnenfos ou commissões do serviço,
que, por este regulamento, pelos seus proprios ou ainda por
!nstrucções especiacs, não o sejam á dircetnria.
Art. 41. Para a rxccução do serviço, o chefe ou encarregado disporá de sargentos auxiliares rle rscripla. Jrdenanças,
empregados militares. opBrarios f' ar ti ficPs. Pm numero que
variará com as nrcessidadrs f' serú flxadn nos mappas annuae3
de effectivos.
Art. 42. Nos Quadris Generae::; Pm que honYPr chefe do Ser•viço de Material Bellico. (•si r seT'á ~nbsfituido em seus impe-
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dimentos pelo adjunto ou auxiliar. Na:; regiões em. que ~v
existir um encarregado ou quando, por qualquer moll\'O 1a!Lar
o adjunto ou auxiliar a substituição cabe ao officia\ cffectivo
mais graduado, empr~gado no serviço e com exercício na sédc
da região.
Cabo ao commandanLc .da região, prnvidencim· sobre a
~uhsfit.uil;ão em outros ca~:~o.'i, llUilli'Uildo in I cri namPnf r para o
rargo um offieial de artilharia ou r:om u re~ped1vo rnr,;o e,
dn prefercneia, já empregado no quarll'l gr~nrral.
Art. 4:3. O chefe ou encart'Pi.!ado do ~pr·vir,:o agira ;;;emprc nos fornecimentos ou rerolhimr~nto~ rle material, sc;~:nndo
as brdpns do commandante da rr~giãu ou í"ir·eumsr•riJH:iio mil if ar.
Os l'edidos on guias serão dirr·r~lallwnlf' Pncaminhadn~ an
referido d1efn ou encancgadn qtw, r·om stm in rurmar,:ãn eqrrípta, os suhuwl.lerá ao PouHnandanl<' da rrgiiio: c~fc os de~
pachará como achar .de direito, auLorizaudo ou não o fornecimento ou recolhimento, on ainria, transmillinrln o,; documentos ao dircetor do Material Bcllieo, si fnr o caso.
1:.\ l' ITU LO Jl
A'I'TRIBTJIÇÕES DO PESSO:\L

Art. 44. Ao chefp on f'llr~anegadn do Sr'rvir;.u de :\lafcrial
IiPllico compete:
a) dirigir o Sr~rviço de l\laLerial Be\1 ieo da rt~~p·ecLiva
região ou circumscripção nrililaJ', dPYrmrlo tr·r· a ínir.iativa
dos esl.ndos, da rll'~:mizar::ín rios dali"~ ~~ dtW.lllrrtm/o,; indispl'nS:Jvr'is á realiza\,' fio dos tr:>halltos de stra eornpl'lt·neia;
b) levar ao ('.flll hPci lllC'Ili o do connnanrJanLr da l'l'gifío on
eireumsc1·ip~·ão e elo rhf1!'t~ do Serviço de Estado-Maior·. todas
as ordens, insfrnrt,·õrs ou r~omuHmicar;ões. emanadas d:a Dircetoria do Material Bcllicn e que intPressmn ao seu 011 ao.~
ou t.ros serviços, eorpo:l dn tropas, cstabelr~ein I'L'IIlos m ilitarr~s,
Li r os de gnprra, e,;tabeleei;nentos de •ensino e associações;
c) velar pela exrcuçiío das ordns ou ínstrucr,~ões. relal.ivas
ao scrví~~o, emanadas da llirectnria do J\lat.rrial Bellieo ou do
r:ommanrl{) da rPgiiio. scir~ntificanrlo o commnrHlante de todas
as irregularidades que observar, auxiliando-o lambl•m na previsão das nPccssidadcs rlas fon:.as, para q11e essa auf.m·i.rlade
]Jnssa providr~nciar a rr•s1w'tn de twlo;
d) e.~forçar-sr pot· man l.rr· connmiPnl r•ntt•nl e a~ provi~ões
•l11s deposito~ e pai<JPs, ltmdo f'rll vista a eonstitnit;ão das reRervas rh~ guerra. qun lhe formn presedpLa;;, e a satisfação
normal do,; pedidos dos eorpos de tropa. r•stahelecimen.Los
militares. tiros de guerra, r:<f.abelceimcntns rie r•ngino e associações. dirigindo para isso seus pedidos á J)irect.oria rlr~ Ma!Pri;tl
Hei! i co, visados pelo com mandante ria região:
e) procedrr annualmcnte ao exame e verificação do armamento, munições e viatnr3='·· dn aceôrdo rom a~ insfrncções da
Directoria do Material J3l'll i co P prt;via au Lorizal,'fio do commandante da região;
f} emitlir parecer acerca dos accidentes occorridos eom o
armamento. munições e viaturas, sujeitando-o ao estudo e resolução da Dircctoria do Material Bellico;
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u) proceder á installação dos depositas, paióes e officinas
de reparação, nos locaes escolhidos para esse fim;
h) ter a seu cargo as officinas de reparação, para cuja
constituição, installação c desenvolvimento deverá proceder
aos estudos necessarios;
i) inspeccionar rigorosamente ·e oom fr.equencia os depositas e paióes, velando pela boa arrumação, aoondicionamentlQ
e estado de conserV'ação de todo o material nelles existente,
provid-enciando para que o seniço ·seja feito com presteza e
regularidade;
j) fiscalizar a escripla e contabilidade dos depositas e
paióes, conferindo mensalmente os rcspedivos mappas-carga,
pelo confronto com o moviment.o de carg·a e desearga determinado nos boletins regionaes, c presidindo ao balanço annual;
li:) solicitar do diree.tor do Material BeHico as providencias que forem precisas para o bom funccionamento dos dopositos, communicando á mesma autoridade qualquer occurrenc1a
cxtraordinaria, que não estej·a em sua alçada providenciar;
l) solicitar do comm:utdante da região as providencias que
deste dependerem;
m) determinar aos deposi Los e paióes a .ent.rega ou remessa de artig1os pedidos ou o re~ebimenio de artigos recolhidos, segundo as ordens e despachos da autoridade competente;
n) encaminhar á DirecLoria do Material Bellico os pedidos
que não possa satisfazer, informando-os convenientemente,
após verificar sua exactidão e conformidade com as ordens em
vigo.r, e devolvendo-os ao;; interessados, para a nccessaria correcção, no caso do erro OLl divcrgencia;
o) presidir ás commissões que forem nomeadas para proceder a'O recebimento e exame Je material fornecido on recolhido aos depositos regionaes;
p) prestar ao commandante c ao chefe do Se.rviço de Estado-Maior da Região, hem como á Directoria do Material Bellioo, todos os csclareciBH'nlus e informações qne lhe forem
pedidos;
q) rubricar os livros de cscripturação do serviço;
1') organizar e manter em di.a o regisü"o do armamento,
munições e viaturas, em deposito e distribuidos aos corpos de
tropa, formações de serviços, t~stabelecimantos militaJ·es, tiros
de guerra, estabelecimentos de ensino e associações, existentes
na região ou circumscripção;
s) providenei·ar, junto Jo commandante da região ou circumscripção, para que se,iam enviados regulat·mente, no pnmeiro dia do cada trimestre, ao rcsprctivo qual'tol general os
mappas uecessarios á execução e verificação do trahallw referido na alinea antel'ÍOJ';
t) remetter á Directoria do Mate•rial Bellico, 110 primeü·o
dia de cada semestre, os mappa~ ollc armamento, mnições o
viaturas referidos na alinea r. lH~m ·t:omo os dD que possuírem
a.~ volicia:s milital'es, que forl'm forças auxiliares do Exercito;
u) organizar e manter em dia os mappas do material de
mobilização, cntr·egando nn tipoea mareada uJJlla via au Serviço de Estado-Maio!' da llPgião !l t'llviawlo outra á Direelona
ún 1\Ialel'ial Bcllic.o;
v) enviar mensalmente á Dirocloria do l\IaLerial Bellico os
mappas do movimento de earga e tlrscarga dos depositot~ e
paióes (ai inca j), resumimlo-os em Lious: um exclusivamente<
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relativo ás munições e oult·o ao armamento, viaturas c tlmua1s
artigos recebidos c cxpedrdos;
w) organizar e enviar á Dirrctoria do 1\Ialerial Bellico a
estatística das ll~inas metallurgicas, fabricas de explosivo;;, estabelecimentos c h i micos e outros quaesqucr susceptíveis á a
prt}cinzir matcl'ial de guerra, cxi~lcntes no (i'l'l'iLorio da r·,•gián.
e~tudando e propondo á clii·üeLoria as medidas ncccssarias vara
a preparação de sua eventnal adaptação;
.r,) exercer a sua fiseaJizaç.ão permanente sobre as fabricas
particulart)S de polvOL·as o explosivos, no sentido ae vc-i'ificar a
u!Jscrvancia das medidas de precaução c scguranc;a prcseripLas
pela Dirt•doria do .lvlalrnal Be!lic6, e solicit:moo, por inlcr·mr~clio elo comnmwlanle Ja região, uas autoridades eivis compcLcnlcs as vroviclencias nccessarias;
?!) apresentar á Directoria do lllaterial BP!licu. "::tü' 15 de
sotelllLt~u, o on;amonto rla àespeza a fazer-~e no anno seguiule
eom o JWSSüal !' material nr•oessario~ ao servir; o;
:::) aproscmt.ar annualmentc, até 15 d" janeiro. um relaforio rnint1cioso dos trabalhos oxPeutados no anno anteriur e
do t•-;l.adu elo conservação do armamento.
Art. Hl. Os adjuntos ou auxiliares do Scr\"ir,o de "'Ialcrwl
J3l'llieo da,; HP;,;iões o Circurnscripçõcs cxcCl>tarãÓ os lmiJalhos
quu o rt~spr~ctivu elwiu l!~<'S U:cLcrminar ou tlislrilmir, eonecrl.iêlllcs ás attrilmições e er>.cargos que a elles cumpetcm.

O:\PITULO lii
COIUIESPONDENCIA E 1\ELA{!ÕEH DE !-JEit\lf;ll

1\! l. .w. O chcl'e ou ent'atTegaclo do Sl'n·ir.:u dL· :\lal.tTiai
Jklli1:o ~e I"UL'J'CSJHilHle r: f:nLendc>, veriJaltni'JJtP i'· l''Jl' l'óet·ip~n,
t'lllll '' tllllll\J:Jllclanle !.la i'Pgi:lo 011 eircum.-;et•ipcão t• com "
cilf'f(' du Sl·rdrn rJ,~ E~trt~lo--1\laiut·. r'tHn·rlonador dr• lodos n~ ~r:t·
Y ir·Hs do qnarl r'; I general, aos qua,:s i11 runna ~u!Jr,, o annanwn I o,
1m'mir.·01~S e viatura~, existentes no rleposit.11 t'l'g-iunal <Jit dt~
f.,·ihu idos aos corpos, tiros de guetTa, etc., P""!Hllldo as medidas CJIW julgar neee~~ari<.~s JIUl'a a conscrvaçií.o de iodo " m,lt.erial 1Jellir.1 da região, ,. rwrfeito funecionauwnto do s·,·rviÇIJ.
llecelJc direcLamenie do comrnandanic da n"giUn on ti"an:'mittidas, de ordem deste, pelo chefe do Servir;o dt~ Estad,,J\Iaior, a" ordens nccessarias para a execnr:ão.
Parag-rapho unico. Nos assumptos já resolvidos on reguhunPn I a dos o que não üxijam act.o de commando. os ehefcs on
enr·.arJ'r•gadns do Serviço dn J\Iatodal Bcllico, porkm sa eorrcsJII.llldf'r 11 il·ectamento com os outros chefes· de serviços 1h
(Jnarl.f'l-U,~neral f) com os cmnmanclantcs de nnirla!lc~ nu e!wr,., dr: i•slalwlerimenlos, f[llL\ se aehern sob a jltrisclieç.ão do
l'll!litll:uHI:mlt~ da Hr:gião .
. \ri. 17. J•:n1 Lu!lo que "'~ rnfcrir (t 'CXI't~nção lenlmiea !Ir'
'''I'Yil:ll. 11 1'hrl'r1 on r:nearrcg-ado ~r: entendo c eonrspr1ndP dil'<'t'i:tllli'llit• enm 11 !lirPi\IO!" do l\laferi<tl lkllil·.o. <'·lllllpritHloliH'. 1""·'''1'. sul11nnllr:t· ao- vülo- do cmnmanrlanf.P 1la Ht~
;.:iiill "'; dllt'llllll'lll.n~ on mappas' qur: enviar o ao --· sórufe -a-< in-!rur<:fíps qut) reccbrr.
Parag-raplw uni co. Si us orclans ou insLrner:õrs rr~ei'D idas
di rcelamenl c affeclarom de qualquer mod11 ás unidades ott
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e~l:· · !ceimeutos da Região, é indispensavel a autorilacão dü
co11 ... Jall!lu para a execução, por puolica!:ilo no boletim regional ou despacho esCI:ipto._

CAJ)lTULO IV
EX.\MES E VE!lll-'IC.\Ç.\.o DO :\L\'I'EI\1.\L

Art. 1.H. Os exauH;,· c verificação allnuae:; do anuamenLo.
bem eomu os exames das munições c material, serão feito:.
de accôrrto com instrucçõcs organizadas pela Direüloria dL
Material lictlico e approvadas pelo ministro da GucrrJ..
Ar L. !Í\J. Uns c outros serão f e i los pelo chefe ou cuca rregado do 8erviço de Material e por seu adjunto ou auxjliar,
segundo um progra1uma fixado de comnmm accurdo com o
chefe do BervHJO de .t.;stado-1\iaiúl· e que, depois de a.pproyad:>
pelo commanuauLc da Hegião, scrú publicado em boletim n:gional.
-;'ias regiões e guarnições muiLu numerosas, o dirccto,·
do 1\latcrial Bellico por:_á off!Ciac~ do serviço (fabricas, arsenaes, ele.), á disposJçiio do chcl'c regional par,t auxiliarem JS
'éX:lllleS.
., ., .•,r
·Paragrapho unieo. A Vf!t·iJ'icaç.ão uo anuamenLo dos corvos do tropa Lcrú logar apús a tcrminaçiiu do amlll de insLrucção.
Art. 50. Os exames sel'ão as~islidos pdus command;nJ Les
de bateria, companhia, csquadriio c fmmação ou ofiicial qu.:
os rcpresr·nt.c. instrndorcs dos til'o~ Li e guerra, estabelce:mcnlos de ensino e assoeiac;õ~:~. cuca rTc.gados dos coHtingeuL;•s
espcciae:::, eLe. o~ t·c·sul I a dos 8crão n~gi>'l a dos no corpo o·1
·estabelecimento c na eltefia do servir;o e os mappas ou termos
terão as assignaturas elo offieial que proceclen ao exame e ch1
que assistiu.
Art. 51. Terminado:; os exame~-<, o c!Jde do servic;o apresentará ao eomrnandanlc ela ltcgiãu um rrlatorio minucio·n
para as providencias de onkm aclrni ni,.,lratiYa e disciplinár o
outro do dirrct.or do Material Brllieo para as providencias
.tcelmicas que forem neccssarias.
Art. 52.. Os exames annuaes elo armamento. munkõcs c
material não prejudicam quaesqucr outros que o dircctor rk
1\la\.erial Bcllico, de acr.ürdo com o commaudanf.e rta Regiãn,
mande proceder rm qualqurr época "m que se torne precise.
pnlo serviço regional on por inspcrl Oi'eR nn commi:;;sões espceialmcnte designados.
Art. 53. Para ns r.xamcs amH\Uf'S 011 I'XLJ·aordinarios, c's
corpos de tropa ou estabelecimentos. põem <Í disposição do
official enc:-trrcgado dP realizai-o" o re.~soal c material ncccssarins.
CAPITULO Y

Art. 54. Não será fornecido material que não esteja consignado em regulamentos. t.abellas de dotação, etc., salvo detnrminar;fl.o exprno;;~-r• e c~eripta do ministro da Guerra ou d'>
director do Material Bcllico.,
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.'.r 1. ;>~> • .\Pnlu1tll matt't'i:L (at·matnc•nlu, mtmküo, \talu t·a ', c/ e . .1 :;e r á recolhido aos arscnaes ou iaJH·iea~ sem ord;·m p1·évia da JJircelol'ia do Material llcllieo, dcvewl" o dtt.o
n•co]lJi!llOI1(11 ~el' justificado C SOliCitado [lOl' ol'ficin, a !JI1C
;ll'Uil!!Janha a re~pecl iYa guia de recolhimento.
_ .
l'aJ•agrap1w unieo. São dispensados da Ol'di'!Il ll !'1'\'la. o'l
J'i•Colhimcntus de mutti(;ão determinados pt•los I'l~gl!lamenlo!>
,, i nstrucçõe~ em vigor.
Art. 56. :'lo'l rt•eolhinwntos ou rrTlli''~a.;; di' qttalqttcr mal.urial, ~cr(l enviada dentro de cada volume tlllla faelura on
guia, cunvcnienlcmcntc authrmtieada, do artigo ou arl i~os tjlltl
elle contenha: ou[ ra l'acl.ura on guia aeumpauha o ulltcHl de
~~ommunicaçã1'.
. .
Art.. 57. Os eorpos de tropa e e::>tabelecimcntQS solicitam
direetamcntc dos a1·srmac~· e fabrieas, medianl,i•. indemuização,
os ennrerl.os 1111 rr-paro~ do ·matm·ial c o fol'lwcirnent.n rle Dfllflll'nas IH'I:aH do ~~~h~l i lu it;ão t' oul.ra~ aul.nrizadas r•elo rni'' i.~lr·ro da (iurnn.
l'aragTapho nnieo. :'iiio são pPl'lllltl i'''" o~ l'I'JHH'u.,, er.1
nfficina:< parlieulat'I'S. de armauwnl.o ,. qualqtll'l' ont.ro m'lfpr·ial fJ'll' rcqnr~ira llnif',r·miilnrl'~ P t:11ndiPÕI'S 1.<-rllllll'.as· c~
JH'cia,.s.

CAPiTULO VI
i'EIJIIJUS, Ul:L\i'l E .\l.\Pl'Aó-\

Ar!. 08. Us jlt)r!idos de armamcn(il, lllll!1i\.'Õr•s, eLe .. dos
dn tropa. r•sf aheiPcimcnf.os, rlepnsitos, Ptc., da f • llegitíro l\lilit.ar serão dirigido~ á Dircetol'ia rlo Material JJellico;
nas r!Pmais rP?iÕP'l I' cirenmscripr;.ões rnilitar-cfl, ao resprl'f,ivo
Rcr·vi1:n de Maf;•rial DPHico, lurin pelos tramites reguJamcufarf'~ r rlc at•r,ôr·do com os modr~lo~ anncxo::: .
~~~~r·pos

.\rf.. 5!1. :\~ ~nias dP T'N'olhimcnto dr. anna~. munir,õcs.
P{r· .. Sl'riin dirigidas do mesmo modo que O'; perlidos. ~;nnd.1
qnr nenhUJna wlia f!eyer;í. mrmcinnar materi:;al a cargo di~ del•nsil.os nu l'I'Jial'fii;ÕPs rlil'rl'rPnf"~'.
Ar i. tiO. OR mappas nbcdecrrfín ao~ morTcfiiR anucxns ctO
prPscnfl' rPgulanwnto c oufroR qnt' forem adnptados; as altcra~:ões sPrfw fl'itas de acetlrrlo eom as ordens rle fornceiml'·.to

~~ descarg-a, constantes estas dos boletins rl:t Direetoria d1
l\fatrrial Bellico c transcriptas nos das regiões ou circnmscripçõcs militares.

CAPITULO VII
DISPOSTÇÕES Df\'EHSMl

Art. ôl. Toda a transfcrcncia rlo ar'lll:lHJI'nt.n, nllmietc., de urna pat·a n11t.ra nnirladP. ~c·rá imnwcliaf.arnPn/o
cnmmunicada. pelo' f rami tes rcgn famcnf.arrs, á Di rcrtoria dn
r;õr~.

~Inferia!

Belliro.

Art. ô2. :\s dr~cargas de armamento, mtmiçúr>~. elr· .. a
c-argo. do::: corpos de tropa, cs_tabelecimenLo~ militare~. srJ'Yiço~. _tiros d~ gt~c_rra, _cstahe~cetmenf.os de ensino. etc., por cxtraYJO ou mutJI!zaçao, serao tambrm cornmunicadas irnmediatamente á direct.oria..
Leis de Í922 -
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.Paragrapho unico. ILlentica communicaJ;ãu e sempre pelos tramite;; regulamentare::; :;erá feita }Jelo::> commanuante:; de
curpo:.J e cnefe:; ou directures de e~tabeiecuneulus, em todas a,;
descargas autun:~.aua:; lJelo 1te 0 ulameulu vara a Admim;;tl'<'"çao uu,; Corvos de Tropa c .i!::;talJelecuuent<J:i l.Vlllilares.
Arl. 63. No::; ca::;o:; de imlemrm:ação, a importancm respectiva será, pelos curpos de t.ropa, sel'Vi(jo:o c eslabclcennentos nu I ilare:;, dil'ectament.o reculluda á üircctoria Gera 1 ue
Contabilidade da Gucna ou Delegacia::; .Fiscacs.
l'aragrapho uni co. Quando "e tratar de indenmização
feita pelo:o t1ros de guerra, estabelecimentos de ensino e associações, a respectiva importancia deve ser recolhida lá Directoria de Contabilidade da Guerra ou Delegacias .Fiscaes, por
intermedio do Quartel Genel'lll da Regiào ou Cü·cum:;cn!)ção
a que e:;tejam subordinados.
Art. 64. Quando os estragos em qualqúer nmt!!nal se verificarem em consequencia elo uso natural ou nor accidenlo
inevitavel, os conselhos de aúminbt.racão dos corpos de tropa,
repartições e estabelecimento,; militar·es pagarão os reparos
necessarios e os pedidos para ,;ua execuç.ão poderão ser Jeitos
directamente aos arsenaes de guerra e fabricas.
Paragrapho uni co. Si os recursos dos cofres dos 1·efendos conselhos forem insufficientes para custear taes despezas,
os pedidos de reparos serão encaminhados, por via hierarehica, á Directoria de l\Ialerial Bellico, que os submetterá com
seu parecer ao Ministro da Guerra, unica autoridade competente para ordenar a sua execuc,:üo pelas vOJ:bas do .Serviço.
Art. 65. Nas mencões de material de guerra (pedidos,
guias, eto.) e na execução das ordens relativas ao mesmo, devem ser rigorosamente observadas a nomenclatura regulamentar e as instrucções em vigor, de-modo a evitar fornecimentos
incompletos ou em duplicata (Exemplo: um fornecimento de
sabres-bayonetas maior do que o solicitado c motivado por
constarem do pedido não só um certo numero de fuzis como
tambem outro de sabres-bayonctas, que implicitamente já estavam incluídos nos fuzis, por sel'PII'l d()stes par! P. integrante
pela nomenclatura official) .
§ 1.• Na classificação de toda e qualquer munição (pedidos, mappas-carga, etc.) se observará em principio o estabelecido no n. 2 da nota apposta aos modelos ns. 8 e 9.
§ 2.• Nos mappas de material de mobilização só serão
mencionados artigos comple~os e em estadr> rle immediat.a. utilização.
TITULO IV
Depositos de material bellico

CAPITULO I

Art. 66. Os rleoositos de mnteriul !Jelliro (Dep. 1\1. B.)
Leem por fim:
a) arrecadação, boa guarda c conservaçll:o de t,odo o material bellic() que aos mesmos fôr remettido ou recolhido;

.\CTW.; DO PODEI\ tXECUTlVO

311

b) a ";.cgurar n rnrneeimenlu ar>;; ~cn iç11.", nll'lJO~ llc W'Ppa,
tiros de guerra, e~labelecimento:; de cn,.;in11 l' U:':'ociuçõe~. de
armamento, municões, explosivo:;:, arlilicios c Yiaturu" de que
precisarclll IJUI a n seu funccionamcntu, in::;lruccão e mobili~ação.

Art. li 7. Os deposilns lle material bel! i co ,;o t!iYidem em:
a) deposito centnrl de matel'ial bcllicu (Dep. G. J.\1. B.),
na Capital Federal;
b) llcpositns 1'C(Jionacs áe matCI'fal bellieo (Dcp. H. M.
H.), nas ,;édes de commuudos de região (ou circmnscripção)
mil i Lar;
c) depositas auxiliares de material llellico (Dep. A.
l\1. U.), que serão creados nas guarnições ou outros pontos do
lcnitorio nacional onde se tornarem neccssarioR,
Ar L. 68. Cada deposito (central, regional ou auxiliar)
abrange um numero maior ou menor de seer;õcs de armamento, de Immições c paióes, que poderão !'Cr localizados em
1)orüos differentcs.
Art. 69. O Deposito Central abastecerá clireclamente os
onLros depositas; os depositos rcgionaes c os auxiliares as re~pcctivas regiões e circumscripções.
Art. 70. Annexos aos depositos das sédes das 5", 6" e 7a
r·cgiões militares e aos depositos auxiliares existirão pequenos
laboratorios para os exames de conservação de polvoras e explosivos.,
·
.A.rt. 71. Nas restantes regiões, esses exames serão realizados nas fabricas militares do Realcngo c de Pi·quctc e nos
arsenaes de guerra do Rio de Janeiro e de Porto Alea-re, mediante ordem da autoridade competente.
Art. 72. Nas regiões onde não existam arsenacs de guerra
srl·ão organimdas pequenas officinas, dC!1cndcntes dos depotlitos, destinadas a concertos c reparacões de armamento c viaturas, c acondicionamento de artigos. Tambcm o Deposito
Central terá uma pequena officina de encaixotamento.
Art. 73. Os depositos deverão dispôr do material necessario aos serviços de transporte, embarque c desembarque, de
que forem incumbidos.
CAPITULO li
St'BORDlNAÇ.~O E COHRBSPONjllENCIA

:Art.. 74. O Deposito Central 11 subf)rrlinado dircctamcnto
á Dirccto!'ia do 1\lat.erial Bellico; os dcpositos regionaes c os
auxiliares, aos respectivos commandantcs de regiões c circumscripções militares, por intermcdio dos chefes ou encarregados
do Servico de Material Bellico de seus qnarteis-generaes.
Art. .75. Os dcpositoR serão inspcccionudos, em épocas
in<lcterminadas, pelm; officiacs {\esigna<lns ucl~ directoria pal'a
tal fim.
Nestas inspecçõcs será julgado o cslarlo de conscrva~flo de
todo o matrrial Pxistcntc nos rirpositns r~ 1k seus l'difie.itlS.
Art. 76. O dirrctnr do Dcpm;ito Central eorrcsp"ndc-c;n
directamrntc eom o dircctor do l\latcrial Bcllico f' com o:o
commandanl.es de rorpos 'le tropa, presidentes de tiros de
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guerra, directorcs de estabelecimentos de ensino, associar;õefl,

et.c., em tudo o que disser respeito á t!X<'CtH.:iío technica do
servico affecto ao mesmo deposito.
Art. 77. Os directorcs dos depositns auxiiiaret:~ ern'l'espendem-se dircclamentr com os chrfcs;
encarregados do
serviço das respectivas rc~iõt•s ou eireumseripr;õcs militat'PS e
com os com mandantes de corpos riP tropa. ri i t'cctorcs dP Psl abelecimentos de ensino, prcsirlrnles de tiros rle guerra, Pl.c., do
territorio por elles servido, Ptn tudo o flUI' dissrr reo;pcitu á
execução tec:hnica do servir; o afff~t'to aos mesmos rlcposit.Ps.

·•u

CAI~JTULO

lll

PIISSOAL DOS DEPOSLTOH

Art.. 78. O Drposilo Contrai firará sob a dirccçãn riA um
major de adilharia, imtnrdiatanwntP subort.linadn ao dirr'etnr
do :\Iaterial Bcllico e por I!Stc proposto ao ministro da (;u,tTa.
Paragrapho unico. O dirPr'lOl' dcstr• dt'posito Sf'l':Í au~i
liado. direcfamcnte, por um 1" tn1wnte de artilharia, c ter~
para o servico de escriJlturar;ão um nrnantlf'n8e ou sargPtlL•r
auxtiiar de escr1pta, dactylographo.
}Jrt. 79. Os depositos regionaes serão dirigidos pelos
proprios officiaes que drsempenharem o cargo de ehefo ou
encarregado do Serviço de !\falcrial Dl'llico no" quartei~-g-enc
raes dos eommando.~ dag rrspl•clh·a" n·~iúes ou eircutn~eri
pções militares.
Art. 80. Os dPposiLos auxiliarf's !Prão errmr1 di t'PI:lore~
capitães ou offieiars Enbal!erno.-> de ar! ilharia. pro[lllSln,.; ""
ministrn da Guerra pelo di reei o r rlo .Material 11ellico.
A1·t. 81. Cada deposito tl•rá, Jr::tra altPndct' ao srn·ir;o. o
numero suffieirntl"\ de rncan·r:.:·adfls dr· SCI'\:ÔI'S, g-uarrlns. llJII'rarios e serventes, scnrln esse numnrn pr11postn Jll'lo direcfor
dCJ l\laterial Bellico e approvado pelo ministro da Guer·ra.
Art.. 82. Servirão como encarregarlog rio serçõeR dos dl'positos officiaes reformados, prefrrindn-:-H' nmwllP.~ r]uc tivr·rcm o cursn de artilharia.
Paragrapho unico . •\s ,;uas nonlf'ncõrs s1•rão feita!' pelo
ministro da Guerra, sob proposta dn rlirect.nr rio ~!aterial Bcllico, e perceberão as gratificações qtw recebem ns rlcmai" funceionarios em casos semelhantes.
Art. 83. A escolha dos guardaR deverá ser feita entre os
cx-sargrntos do Exercito, com mais de einco annos rle bons
serviços, preferidos os que tenham lwm desPmpcnhado as fnncções de sargento do i\Iatcri::tl Bclliro on arf.ifice.
Paragrapho unico. Serão nomeados pelo director rlo 1\Iaterial Bellico, sob proposta do diroctor rln depnsitn, informar!:-~
pelo respectivo chefe ou encarregado lln Serviço ele Material
Bellico, e receberão O!! YendmentfJs que lhes fornm marcadoR.
Art. lH. Os operarias B serYentes devem Rer reservista!ol
do Exercito, rle optimn. eondueta, nbst'rvando-l"!', nas nomoações, a prefcrencia estabelecida pt'lo rc~nlamento do RcrYir;n
milit.ar.
Paragrap'hf\ up.lco. Serão arlmlltido3 pelo~ rlirctf.or~s do~
depositas, com approvação do ehefe ou emarregado do serviço
de Material Bellico. e rccr>hrrão as di"";a~ que lhes forem arbitrada!!.
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Art. 85. Para regularidade do serviço e melhor vigilancia e ainda para que possar,J altender, promplamente, aos casos de urgencia, os encarregados de secções de depositas serão
obrigados a residir nas proximirlades doR respectivos depoeitos, em casas pertencentes ao Ministcrio da Guerra. já existentes ou que forem construídas para tal fim.
Art. 86. Existirá no Deposito Central, para a sua guarda,
um contingente, com a denominação de Contingente dos Dopositos e Paióes do Deodoro, tendo a constil.uiçfio o nffPrtivo PRtabelecidos no annexo n. 1s0 do decrdo u. 15.G13, !In lG de
ag·osto do 1922.
Paragrapho unico. Sobro este c.ontingente o direc to r do
Deposito Central terá attrilmiciírs analogas ús de commandantc de corpo de tropa.
CAPirrULO I\'

Art. 87. Aios directorrs dos depoRilos compclfl assegnrar
a exeeu<:ão rogular dos serviços afl'ectos aos rne~mos rlepositos,
de cnnformidarlo com o;; regulamentos e ordens em vigor, e
mais:
a) inspeccionar todos oR serviços a rargo do rlt>posito, inclwlivo a contabilidadr, crrtificando-~c. por necasião do cncerramrnto annual desta (ou em outra occasião, si julgar necessario l que ha exacta concordaneia entre o material existente e
o consignado na carga;
b J fazrr parte daR c·ommis!'iíPs qun deYNn prorrflrr ao
rec.ehimmtlo r Pxame do malrrial fm·npc·ido ou t'Pcolhido ao
deposito;
c) fazer classificar todo o material Pxistnnte no dr>,posito:
d) autorizar a entreg·a ou rrmPssa rlt~ ad.igos, dP aecôrdo
com as nl'clens reeebirlas;
e) fiscalizar, semprr quo !!te fôr posRivPI, a sahida dos
. :~.rtigm; fornrcidm; pelo deposito: nrrrdclenriando para qufl O f!
fornecimentos sejam r·ealizados com a maior prompLidã.o e regularidade;
f) enviar. mensalmente, {\ Directoria do Material Bellico
(Drpmdto Centrall ou ao chefe do Serviço dr Material Bellico
du respectiva região ou circumscripção (depositaR aux.lares)
dous mappas das entradas e sabidas de material no deposito e
sua" dependPncias, comtando de um drstes mappas Rómenle o
qun conePrnir a munições P do outro o que fôt• relativo ao arJuamenl.o, Yiaturas c demais artigos;
(fl presta1· ao director do Material Hell i co on ao commandantP da Hrgião (ou Circumserip~ã.o) Militar todos os esclarPcimentos que lhe forem pedidos;
h) presidir á commissão de exame de eonscrvar:ão de polvoras c rxplosivos, quando tiver laboratorio annexo ao depoHilo, tendo em vista as insl.rucçi'íes especiaes para tal fim;
i) requil:;itar esses exames das fabricas ou a1'scnaes correspondentes. finando não tiver aquelle laboratorio:
j) a.~sist.ii' ou dirigi!· as visitas de vcrificar:ãn do material
depo.~ilado. SPmpr.'l qnc fõr necussario;
k) snlicilar, do direetor do Material Bollico ou do chefe
do SPrviço dP Mntrrial Bcllico, as proYidcncias que forem-precisa~ para o bom funccionamento do deposito, communicando
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ás mesmas autoridades qualquer occurrencia extraordinaria
eobre ·que não esteja em sua alçada providenciar;
l) solicitar, das referidas a11toridades, as providencias
que dellas dependerem.
Art. 88. Ao director do Deposito Central compete, al1ím
das atlribuiçõcs consigna{la::~ no artigo anterior, a de apresentar á dirccl oria, alé 6 de se lembro, o orcamcnto da flc;;;peza a.
fazer-!'r, no anno seguinte, com o pessoal c material nrcessarios ao scrviç.o do mesmo deposito.
Art.. 89. O auxiliar do director· rlo Deposito ,f:entral o
substituir.:í em scns impedimrntos r exPeutarú as m·drns que
do mesmo ncebrr, concernentes aos serviços que a etle competem.
Art.. 90. Aos encarrrgarlos rle pai6es 011 de srcc1Yrs da
deposito incumbe:
a) zelar pelos intrrcssrs da Fazenda Nacional, como rcRpom;avrl .pela gnarda c cnnsrrvação rlP todo o material exisfr~nlr na secção ou paiol p, P.m suas dependencias;
b) P.ncarregar->H\ da oscripturação c eontahiiidadr. relativas a dinheiro c matoriacs, lendo-as !'m dia c com a prrcisa Pxactidão;
c) fazer os pagamentos e entreg-ao; aulorl:;o:ados, aprrscnfando ao dirortor do drposito os recihos ou quitações;
d) providenciar RohrP o acondicion::tmf'nto. rrrolhimenf.o
ou Pxpodição, omhaNIUf' 011 dcscmba!'qur dP artigos fomrrido~
pelo drposifo on a este enviados;
e) conferiF e arrrcarlar torlo o material fornccid(\ ou rrcolhido ao deposito, obdccendo ús prcscripções existentes sobre e>:se assumpto;
f) satisfazer, com prcRlrza, as ordem; 1lc fornecimentos;
g) propor ao dirrctor do doposito as medidas <que pareçam necessarias á boa guarda c conserva~ão do material a
~cu cargo:
h) prestar ao ml'smo dirrcf.or todas as informações de
que este m~crssitar, r, para isto, deverá conhccnr lodos os typos, modelos, Pspccines, marcac;. etc., do material armazenado,
Ioga r em que se acha. sua quantidade, !'stado, etc.;
i) ter sob a ~ma flirccção a officina e Rob a sua guarda o
laboralnrio .que forrm annoxados ao deposito;
j) fiscalizar os serviços dos guar·das, operarias c servent cs, propondo ao dirrctor do dcpo~;ito a demissão dos mesmos r a nomeação rlc outros, ,quando os que se acharem em
llrrviço drsmrrrcrrcm rla Rua confianca ou forem rrmisc;oo:; no
cnmprinwnto rlas ohrigat;õPs •IUP lhr•s <'flli qwt r111 ntl 1iYPrrm
irnprdimfmto prolongado:
k) procPclPr rscrnpulosamcnfc a lodao:; a~ vi;;;ifas dr vrrificação do material armazenado. S"mlo dirigido. no,; cao;oR esprciapo;, pelo clirPrlnr r!o <lepo~ilo r SP!nprr auxiliado lJCio lH'<;soal ernprrgado no deposito.
Art. 91. O encarregado rlc SP.cc:ão sená subslituido, nos
srus imperlimrntos trmrnrarios, pnr mn guarda de indicação
sua. 8(] o impPdimrnto f1lr p!·olnnuadn, srrá nornPado um
~mbstilufn.

Ar f. !J2. Aos guarflas incnmbr:
contar, medir t• pr::ar os ar! i80.~ quG entrarem on sa-

a)
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hirem da secção, cumprindo fielmente as ordens rccrbidas do
encarregado;
b) a arrumação dos objcctos arrecadados c a cxecu~;ão oa
~Jscripturaçúo que lhes fOr determinada;
c) a vigilanria e a guarda das srrções que lhes forem
confiada~;

ll) fiscalinr o servit;o dos overarios e servrnLrs, f\Pgundo
as ino:;frucç<ícs quP rrcrbPI'f'lll do Pnearregarlo:.
r) auxiliar o rHcan!'garlo t•m fot\a~ as yJsilns th• Vl'l'il'i~
cacãn a que este proceder.
Art. !'l:J. O guarda srrá snhstiluido, nos sem; impPclimentos, por um sel'venle designado pelo encarregado.
,
:\.rl. 91. Aos operarias cumpre:
a) executar o que, em relação aos serviços ela sua profi~são, lhes fôr determinado pelo encarregado, direelamcntfl
(1\1 rwr int.errncclio dos gual'das;
b) fazer o seu trabalho com o maior zelo c economia elo
n•aiPriacs c ferramentas;
1·) não trabalhat· crn serviço;.; on obras f111C não ''ejam os
(]111' lltc.~ fnrrm ordenados, fieando responsaYPis pPlo material
eu1 grml que lhes fôr cDnfiado.
Art. 95. <Os srrventcs cumprirão as ordens f!UP o rncarr~>gndo lhe;.; der, directamentc nu por intcrmr~rlin elos guardas,
f' t•nnrPT'nrn1 rs aos serviços de transportes. conservação, arru!ll~lt.'i'in r Yigilmwia, a cargo da src(;'ilo.
Art.. 06. O tempo rio trabalho diario, pa1·a torl0 o pessoal
tl1ll'"~'gado no clrposilo c sua~ 1\eprndcncias, srrC1 de oito horB, salvo os easos cxlrnorctinnrios.
As horas de entrada e sahida serão conwnicnlcmcnte fixadas pnlos clircctorcs dos ·clcpo~ito.~.

CAP1ITULO V
FORNEnT!\lF.N'fO

DE MATErt!AL

Art. 97. O Deposito Central será abastecido pelos arsenans de guerra c fabricas militares nacionar~.
Porlrní lambem rrcebcr dircctamentr o material adqui~
rirto na industria eivil ou no estrangeiro.
Art. !'lS. Os clr,positos rogionaPs e auxiliares ;.;rrão abastcdrlos pPio Drpn~ito iGrntral, em, rlirectanwntP. nrtns al'scnars
r fahl'it'as militare>; nacinnaes, conformo lhonver maior ronvenicncia c fôr clel.crminallo pr!o rlirectnr tio l\Ia!Prial Brllico.
Pnragrapho nnieo. O deposito auxiliar lambem poderá
ser f"Upprido prlo rrgional eorrespondente.
Ar!.. !)\1. As qnantirlades dõts varia;.; rsprcics rlr material
hcllicn qnr deverão existir nos depmdtos para ;.;er altrndido o
fm·nccimonlo neccs!'ario aos cxcrcicins. mannhras. segurança
P mohi\izaeão elos eorpns rlc lrPpa. !'or\'i<:os. r~talwlreimcnl.os
mili!urr~. tiJ'OS de guerra, etc., srrão fixados. annnahnrntc,
vr·Io ministro da Guerra.
Art. 100. As <11lantít1ades rln mrsn~o matrria1. rp1c pode.m ser di~tribuirlas a cada corpo de tropa, etc. .. serão rliscrimmaclas em tab8llas approvadas pelo _ministro.
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Art. i01. ])po.~a distrihnir:ío cPI'Ú il'~t~mbirlo o drpnsito
mais proximo ou de ll!Uis faril communicação com o corpo
de tropa, .etc.
Art. 102. Quanelo o rleposit.o não Pstiver afastado mais
de 20 kilometros, os corpos elo f ropá, pf r., se encarr~garão do
transporte do material fJUC pPdirem on rerolhorem; si essa
distanci:J. for oxr:erlida. o acondirionamento c transporte serão
feitos por conta do l\!inister·io ela Guerra.
Art. 103. Os peelidns P ~miao. P. lwm assim, cópias das
outras orrlt:ns que tronham moi iYatln carg-a on drsrar?a P ni'ín
comüem do~ holr>t ins lln lli r·Prl o ria do Mal r> e in 1 Bl'll ic•1, aCIIIJIpan:hm·;jn, dornmrnlrPHi'J"·~. r1e, llln!IT1:>s dr qr11• !rala a alinra t
do art. , 1 ('l'itnlo rn - 81'!'\'if:() tln :\lulrrial HelliCII nns Ill'giões e CirrJ!Iti<r•:·ipcíie<; Milifa1·es'.
·
Art.. 1011. Gir·rum,;talleias ext raordinarias podem r>xigir
á entrf'g-a de material Rf1m o .preenchimento fias formalidades
exigida~ por t'~'IP rrgulanJPnt•': scr{t fpita. rnfão, mediante ordem P~~nnta rio ;lirl'rfrJr do l\lafPrinl Hrllico ou do eommandantc rln Itr>g-ifw (on Cirrmn''~;·ipt::ío\ l\lilitar. a qual ron,tituirá urr_a cantr>la rr~ .... ntavcl por pedido re:;rularmente frito o
entrog-up cnrn a po~sivel m·gencia.
Art. tn.5. As mm1i<,:íícs pcrlirlas nOJ'malmentc pelos corpos de tropa. etc., podel'ão srr forneri1las parer~\larlanH•ntn n
nas ép')cas qn, os cnmmamlanl.rs do Jlpgiúes ( on Circumsoripções) Militares jul!'arrm mais convenientes.
Art. 106. Torlo o fornecimento de munições aos tiros de
p;uerra e institutos civi::; do ensino será feito por trimestres il
depois de haver o intrrc~snrlo rm~olhiflo os runhelf's, ·r.arrrg-n-dores, caixetas e esto.io~ vaso~, reJa! ivos no pcnultimo forn0cimento que tiver recebirlo.
Art!. 107. O forPrrimcnto rins nr<lirlo~ para ns tiros ele
guerra e institutos referido:-: obcdrccrú ás spgnintes normas:
a) ~i o pedido rhegar rrtnrdndo de mais de 15 dias. ~erá
feito o fnrnecimenlrJ ela mnnirfío rorTrspnnrlrntc a rlnns mrze~;
h) si o rctarrlamrnto for n 1 ninr de \5 dias. o fomecimento corrcspondrrn a urn mrz:
c) si for de 60 dia~. sr>r:í fornr.rida torla a muni~i'ío pedida, porém, para o consumo dn trimrstre seguinte.
Art. 108. Dt:ixancln ilr> srr rn1 re~ne, por f(nalqucr motivo, no rleenrrcr r!n rrnnn r! r instrnrcãn, alg-11ma onant ida(! C
de material peilidn pelo!'! corpos de tropas. tiros de guerra.
etc .. etc., não será mais fornecida. DeYern ~rr feitos noYf>S
pedidos para o anno rntrantr>.
Art. 109. Qunnrlo rxislir· nos cnrnns rlc t.ropa. tiros do
~uorrn. t:lt:l., ao trrn:inar " anno (on frinwst.rc) um Pxcngso
de mnnkão. será cillf' rlrrlm:irlo n:1s Jlr>dirlos a fazr>r· para o anno
'(ou t.rimestre) sngnintr>.
Art. HO. Os cnrrns rle tropa. ele., r>tc., qur tiYrrem,
noT' analqu[)r motivo, armnmrntn exrNlrnfP ao que lhes t'• attribnido, devPm solir,ilnr antorizar:ãn pnra rrcolhcr r>str excesso ao drnosito quP lhPs cnJ•r·rspnnrll'.
Art. 1 l 1. Quando 1nn cm·no de I ropa mnrlar rJr reg-iik
'(nu circumscl'iorãnl militnr. pi'1rlt• ser anloi'iz:ulo pelo commandante a rr>colher ao deposito partr cl:t munição a Ren cargo,
indo rr>eeher a !in qu(• n~'re'-'ilnr 1'111 ontrn deposito de que se
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Arb. 1·12. Os corpos de tropa, etc .. ~ão obrip;ados a recolher ao dAposito os caixões, cunhete~. caixas, cylindros. etc.,
esvasiados, e o maJterial provenirnte da munição consumida,
balas, c-sto,ios, etc .. serrpre que srja possivPI tUTPcadal-o.
me!"mn t.ratanrlo-se de munição fnmrcirla mrdiant.o indemnização.
Art. 113. Na falta rlr cumprimento áestp dever. o chefe
ou encarrrgado do serviço de material bellico fará a ncoessaria reclamação e, não altendida e~ta, commnnicará o oreorrido á antorirlade a que psf.á snbol'dinado dircr.tamente.
Art. 11't. O interes~ado qne tivrr rProlhirlo an rlrposito
cnnhctPs rm bom estado e qnr lhp tenham sidn rnt.regues mcdiant e indcmnização, ficará com n direi! o de reeeber gratnitarrente igual nnmero para acondirionamrnto ôa munição indcmnizavd qup tornar a prdir.
Art. t Hl. Todos o~ involnrros c material mPnrinnado>J
ne~lp;; artigos .qrrão. opportnnamrntP, rrmr!ficlo~. prlo>J rlr•pr•sitns, ás fa!Jl'ir·as nacionaPs dP pi·oeNIPnria. para alli serem
aprovri Ia dos.
Art. 11G. Todo n eonsumn indevido ne municiio rPcar,
prcnniariamrntP, sobre Qnrrr_• o rle!Prmill<~ll nr1 pr>rmit.tin.
Art.. 117. Alt'm ria mnnic;:ão para o fornecimrnlo dor~
sPrviços r inst.rurção annual rlos corpos rlo trona. rstahclücimrnlos dP rnsino, r.to., siluarlos nas rr.giõrs P rirc~umscripc;õcs
milit.arr>s a qur ps!flo arlstrieo~. lr•rãn o~ ilt'JHl.o:ilo~ r!P n~atrrial
bclliw uma nrovisão de guerra.
Pamg-rapho unirn. F,' vrrlarlo, antrs da mobilização. rPrluzir pssa Pl'ovi"ão, sob flllUlQnrr prf'fr>xtn, mrsnw a titulo
prnvic.orin, a não srr para a rPnnvar,ãn ror trnc•rr immrdiata
~PmprP qnP ns rkpnsilns rrePhanl uma partida dc• fahrirar,ão
mais rPcPntr.
Al'f. 'I t~. B' P:XfH'Pssarr_rnlr prohibitln Pn! I'Pg·ar ou P!Ilprogar qmtlquPr rsprcir> dP mnnir,ão mais rrrPn!o. havPnrlo nn
drnositn rln nwsma qualirlarlP P marra r dr• fahT·iração mais
antiga. salvn rl!'rlrm r.o:rripla rla antoridarlc• rompefrntc.

CAPI'I'l'LO VI
RECE131'\J F."'TO DE J\L\fillRI.\L

Art. 119. Drsdr qnr sr.ia rcrchicln matrrial hrllico dP
qualqnrr prncrrlrneia, o {lirr'H nr rlo rlrposito providenciará
nara a const.it.uição da commiRsão qne dPvr> p:mminal-o f' rnnfrri 1-o com a rPspcct iv a. gn i:1.
Art. ·1~0. Es"a wmmissão .~rr:í n.~.~im corJ.o;li!uida:
a) no DPposilo Central. pelo l'All rlírrrtnr P rlm1~ Pncarrcgado,; rlP srerõc3, RPnrlo 11m ria flllP t ivPr riP l'I'Ct~hPr o rr_atcrinl c o outro c!Psignado prlo citado dirPclor;
b) nos rlrposito~ rPgionaes, pelo chefe 011 cncarrl'gado
do servir,.o de material hellico. o Pncarrrgarlo ria srrr.ão qtH1
tiver clr rccrbPr o matPrial e um nffirial rrqnisi!arlo rln commanrlanto da Reg-ião;
c) nos dcpositr}s auxiliares. pelo rlirrc!or. o Pnr.arrP.gado
da SPC<;ilo qno tivPr rle I'f'CPhrr o mntPrial c um offirirtl rrquisitado tio cnmmandant.o rla RPgião, por intrrPmndio do respeetivo chefe ou cncaregado do Servir:o de '\faterial BPlliro.
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Art. :12. O recolhimento dP qnaesqnor volumos ao deposito será consignado no Dim·io da secção;. declarando-se~ o
numero de volumes entrados, sua procedrnc1a, a embarcaçao,
11st.rada de ferro, etc., que os I Ntm:porl on, r a r.~ta\:ão rlo que
foram recebidos.
Art. 122. O exame acima rrferirln srr:í feito. na fórma
regulamentar, pela commi~sãn, reunida, e todas as eircumstanC:ia~ observadas srrão minnrin.~amrnto ennsignallas no Diario.
pelo encarregado da sPr(:ão e fHtbscl'ip:l.as llOl' l.mla a eommissão.
Art. 123. Desde rnl rw os arl.igos oxaminados ficam considerados entregues e sob a resvonsabilidade do encarregado
da respectiva sec.ção do deposito.
AfL 124. Quanrlo o exame de todos os volumes não possa
ser feito em mu só dia, o servi(:o será regnlado de modo que
nunca. fique de um dia !Para outro volume algum que tenha
sido aberto c não completamente examinado.
Art. 1.?5. Quando os nrtigos a rxaminar forem inflammaveis, explosivos ou corTo::;h·ns. a eon11nis~ilo procedrr:'i
ao exame externo dos volumes, só abdndo c cxamiuando intrrnamcnte aqnclles que aprPscntarrm inrlicios dr já terem
sido abrrtos c viclados, ou signaps qne façam suspeitar de
ac~1ar-sc n seu conteúdo avariado nu ~lamni ficado.
ArL 126. l\Icncionar-sc-ha no Dirwio, quanto a qnalidadr, quantidade e estado dos volnmes não ahrrtos, o que
eouslar das gnias de remPssa.
Art. 1.'27. Quando o enrarrr'garlo, posteriormente, tiver
necessidade dlo abrir um dessrs vnlnmeR, deverá fazcl-o na
presença de duas testemunhas, conferindo o contei'tdo e assignalando no DiaTio as di ffcrcll(:as que encontrar. sendo
esta nota. tamhcm assignada JlPla.s dnas trstemunhas c constituindo rlenH'nln para pedido de dcscanm.
Art. 128. 03 termos de cxanw, que devem ser remettidos diversos calibradorcs c dr, outros apparclhos de exame.
os vohrmPs, como acima foi dito. serão fritos em conformidado com as notas lançadas no Diario.
Art. 12rl. O arm:unenlo e a mnniçiio rernlhidos prlas unidades, etc., serão mimrciosanwnle rxaminados, na fórma regulamentar.
Art. 130. Os depositos disporão, rm numero sufficiente,
dos diversos calibradorcs 11 de outros apparelhos ele exame.
Quando se tornar neccssario. rs~ps instrumrntos ~crão rcmet.tidos ao cslabclecimcnlo que •JR forneceu, para serem veri•
ficados.
Art. "131. A constata«;,ão elos condertos necessarilis no
armamento recolhido será feita. rm termo cscripto pelo enearr~:gadn rla. secção, na presen~a do dirPctor do deposito, e
tambem, sempre que fur possivd. rlP um perito ~: de um official ou reprc~cnlanlc da unidade rt.r., que fez. o recolhimento.
Parag-Papho uniro. As notas cnrrespomlentcs ao t.ermo
ficarão consignadr.s no TJiarin o subscriptas por todos.
Art.. 132. Os pre~os drstes conc~:rtos serão calculados
r;clo dirrct.or, {'_onfonne as tabcllas vigrnl PS na occasião, e
pagos pPla umdadP, cte., rxee]Jtuado o caso previsto no
·paragrapho rmico elo art. 6-1 (Titulo III - Rerviço de Mat-erial Brllico na<; negiües e Gircumscripçõcs 1\Iilitai1CS.)
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Art. 133. Devem ser recebidas como boas, para os cffeitos do artigo anterior, as arma~ que estivcr·em em estado
de conservação tal que possam, sem concertos, fazer bom
Fervi co na~ mãos dos soldados.
'irl. 134. Os conrrrtns on transforma(}õc~ de qne precisal' o material recebido on existente no r!rposito para ficar
em estado lln sr.~·viY drvem !'PT' P!'fretnarlw;, srmfH'f\ (\110 for
pnso:ivd, na officina l'l':'lj)ert.iva.
Pa;•n,!!rar1lto 1mico. ~o ea~o r!P iHsufricirncb dPs="rt officina. us l~·ahalho.c; srrfto conriados aos arsrnars e f:1beü·as mil ilUT'C9.
Art. 1.35. Se algum material (armamento, mnni\:ÜO, rl.c.)
recolhirlo .r•stivrr imprcstavel ou damnificado, o director d()
<lcvosito p;·ovirtrnciará immediatarnrnte 11ara a sua inntiliz~'ão: .011 hcncfiiciamento, sendo indcmni.z~Hla;:; as 1despczas
I]Jc'Io rrsponsaYel.
Art.. 13G. 10 material recolhido será separarto em Cjuatro
rlas:ons, confnrmP o~ termos dP recebimento e dP exame, c
ronsl itn irlaç; cada 11ma:
a) do que eslivcr Pm bom eslado;
b) do que é snsoevtivel d~ conc;erto:
~' do que prrmitte o aproveitamento rle matrria prima;
tll {]o, Mmplctament~ inscrvivel.
AI' f. 1:n. S·i o m::11 f'l'ial c.omprPlH'JH! ido nas !In a~ primriras rias'"'~ ~l'l'á inelnido rm earp:a tio llnposilo. Quanto
:Hi das
onlras dnm;, o rl'ircctor do r!Pprlsito providenciarú para qnr> seja dado r;m consumo, lrndo o conveniente
eles! ino a mal e ria prima aproveitada.
Art. 138. Os artigns adquiridos no esl.rangriros P re(O!hirtos ao Deposito Central serão examinados •por nma
commissão especial, nomeada pelo direcf.or do Material Bellico, c da qual fará parte o dircctor do referido deposito.

CAPITULO VII
POT.H-:1'\l\IENTO F. V!OIL.\Nr:JA

. ~rt. 13!l. E' J!l'Ohib_ida a entrada nos depositos. sem perrrussao rto J;P.spectJv_o dirf'cl.or, a pessoas estranhas aos mesmos. sl!-lvo as antn~J~adles superiores do Exercito, on a quem
tJ,vPr )1e~·nça rio i\!Jmstro da G1wrra. do Dircct.or rio Matel'J~l .Hcll!c.o. nn do Cnmmanrlantf' ria fi.P.giã<l (ou Circum"JriJlr:ao. 1\l!!Jiar).
~~l'f~. 1 Hl. _!\lf•smo nquPI!as a11toriclafles p os visitantes
[•f'I'ml ( lJrJos S~rao S~ITlpl'P aCOT\1[;:1Jlharlos [lf'JO ·encarre,garto 011.
no. ~bsolufn _11HJ?L!Chmcnfo dpste, pele~ rPsprctivo g·nard'a, 0
SII.JI'll ar-sP-l1ao. mtrgralmPJÜf'. ú.~ Jll'l''t'l'i fli,'ÕP.~ i mpo~l as 1,a·ra
a Sf'!!Ul'arwa do PsfabPIPt'imrnto.
Art. 1 .{ 1. As visitas, assim como as inspf'~I,'Õrs mandadas fne1·, flcvem ter logar quando o permittam as condições
rln lr~1~1po. dr modo a não !"er prejudieada; a rnnservacão do
matrrwl arrnazt>nallo, principalmrnle rins pnlvoras 'e exp\o.o,Jyo•;.

··
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Art. 1-'t'Z. O encarrPgado fomará, com approva•r:ão do diredor, as demais medidas qne ;;e tornarem precisas para o
policiamento do de·pnsi to e dt\ suas rleprnrlencias pelo prssnal
dG quo dispõe.
Art. H3. Para o mesmo fim e quando circumstancias
espcciaes o exigirem, o dirpctor do deposito solicitará da autorirlade ;:nperior n anxil io dn prac,:a.-; do!'~ corpos da guarniçft;:;.
C:\ PT'I'ULO VII[
I'SCIUI "l'(TliV;Ão

Art. 14.4. A escriplnrac:ão dos drpositofl, além da estabelecida em modelos ,geraes já existentPs, comprehenderá:
a) a do Diario e das fol/la.s avulsas correspondentes;
b) a dos mappas P rclaçiies que, em épocas determinadas, t~m dr ser enviados ás autoridades superiores;
c) a das {olhas de férias dos empregados e dos quantitativos distribuídos ao deposito;
d) a dos re{fistros da.~ observar:ões diariamente feitas nos
deposilos de muniç1ão o nof! paióes de polvora:
e) a dos diagramma., da$ obse1'Va('úcs rlc quo trata a ali-

nea anterior.

Art. H5. O Diario Rorá um livro do formato de
Om,42 X Om,28, contendo 150 folhas, numeradas e rubricadas
pelo director do deposito.
Art. 1-Hi. A escripta desse livro será f·eila seguidament.o,
sem linhas Pm branco, deixanclo-so margc;n:;; ct.-. Om.ll2. NPiia
será discriminado, dia IJOl' uia. todo o ll11l\'Íilll'nto da snrção ll
mai!'l occurrencias.
()uanrlo não houver :1-lteracfio alguma, isto mPsmo ;;nr·á declarado no lançamrnto do dia: Serão mPncionados os emprr.gados que faltarem ao serviço o depois PncerTadiJ o lançanwn~o
com a assignatnra do cnc:~rregado da secção.
Art. 147. Quando ~P rler algum engano no IançamP11lo, o
encarregado far:í a rectif;cação, o mais tardar. no dia srp;uint.e e antes de encenar o lançamento desse dia. declarando
qual foi o engano o qual é a correcção.
Ar!. 148. A~ fnlhas w;uhas consistiJ'i\o Pm meias folhas d.e
papel almasso, dP~tinada rada uma a rlP!rrminacla f'specic dos
artigos que figurem na r~u·ga do deposito. Scr·ão risra·das como
indica o modelo n. 1 O, annexo a este regulamentn.
Art. 149. Todos os lançarnPntn;:; dl' entrada e f'ahiria dll
artig-os quo se fizei'em no niario rle\'Pm ser. no dia segninto,
averhados nas resper.tivao folhas avul:~as.
Estas ficam guardaria:; Pm rapas adeqnaclas e pPla ordPm
alphahelica dos nomes elo~ artigos, d;• modo a faciliLarem-sn as
buscaf'.
Art.. HíO. _1\s folhas dP cada nl'tign teriio numPracão Sf:guida. A folha rhPia, r~nja somma tiver siclo transnorlada para
outra, será rdirada fia l'apa r at·cb ivaJa sPpara.aamcn!P por
artigo.
Art.. 151. Estas folhas r• n niw·io pr"emittcm a organização
de todos os ma npas r! e mr-lPI'ia I.
Art. 152. Os rPgistroo drts oltservacÕP'i rPa\izaclas no.~ depositas <lc munições car!Tgm.la.~ 1..> nos paióes de polvóra serão
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feitos e.m livros apropnauos. em que ~t· mrncinnariiu: a hora
da visita; as temperaturas maxima l' minima: o::~ gráo;; de hu:midade; as eondiçõPs de limpeza; o rgt.a!lo ck conservação do
~cli l'icio, interna e extnrnamente; as cmH.li~·õ•·~ dos p:íl'a-l'aLO;;,;
o Pstafio fios artigos guardados; o estado do~ aeee,;~ot·im; e insLrumrntn~; o trmpo em que os edil'icins •·~tiverem allPt'l.us a
Yentila•;iin. e quaegqnrt· ontras nh;,;et·va•. ·•lr·~ 11'''' o etwarr,•gadu
,julgar eui!Yl'nirnto eon~igt,at·.
Arl. 153. Mensalmenlr, será rnviaüo :'! Dit·l'd••ria dn l\laterial Hellic<J um diagramma da·!l trmpPratnras B lnnnidade:'!
obs~~rvadas nos depositog ~~ paióes que Cllltf.Pnham tnunic,:iíe,; e
explosivos.

TITULO V
Disposi.<Õe>s gcraes

1\rf.. 15L O dit·Pclnr do l\laf.Prial Be\lic.o mandat·á organizar as instrucções ncee~~aria;R pal'a a boa e-xrrnção ào serviço
p, do prNwnto regularncnt.o, .suhmeth•ndo-aB á approvação do
ministro da Guerra e, em ,;eguida. pnlllieando-ag no Bolotim da.
diredoria ou communieando-as dircelamonto aos intcrc!'lsarlo·5,
conformo 0 raso.
Ar·L 15fl. A' medida que forem installados os polygono.:; o
linhas de tirrl, o museu d•~ artilharia, P!.r., do que Ltw,üa o art.. 4"
(Titulo TI - Directoria do Matcl'Íal Bcllico), sct·ão tamhcm
expedidas as respectivas instruc~;õr's e solicitado o pessoal nec",;~ario aP funccionamenlo do tar" orgãos.
Art. HlG. Os arsrnar•s c f;LIJI'icas mil il.ares dl' material
bcllico são, dirPclamcnte, mborrlinados á direcloria. c se regem
pot· meio do r·cgulamcntos espreiaP".
Art. Hi7. Nl'nhmn funcei·onat·io ria dirl'rLoria 1111 ostahclPrimcnto dclla clependentc poderá:
a) fazPJ' •·outractns t•om o non·t·no. dirrda 0~1 indirrct.amrnte. por si nu como rcpt"esrntantr de ouf1·em;
bJ dit·igir· bancos, companhia~. PmprPzas c P~talwleeimrn
to~. !'iuhvPncionarlns Olt n:lll pPla l'niãn. salvo as rxerp~ij,•s indieadas em leis esp·ceiacs;
c) r'Cqueret· ou promover, para si on para ouit·P.m, a conr;essiio de privilcgios, garantia de jnro;, ou ontt·os favores semelhantc,s, cxc·epto privilegio de invenção propria.
Art. 158. As resoluções de caracter confidencial, reservado
ou sec1·rto obcdEeerão, na transmi~são o effeitos, ás instrucçõcs especiacs a respeitu.
DTSPOBIÇÃO TI\ANRITOfi!A

Art. 1 ~.9. Q11acsqu C' I' novas conclições exigida!'~ para. os
empregado~ civis do flervi~'o dr Material Bellico só se tornarão
Pffectivas para as nnnwa•:ii•'s pMI Cl'inrrs :1 cinta do pres~ente re-

gulamrnto.

niSPOS!1J.i\o FINAl·

Art. i 60. }t('vogam-sr• as disr,n~içõrs em eontra.rin.
Rio ·rle .TnnPirn. lO •J•~ novrmhrn tle 1922. - .Tor'io l'andui

Caloacra.~.
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O Presidente Lia lwpubl iea, usando dit atlt'HJill(;Üu llUC llw
confere o arl. 4!:1, u. t, da Cunsl.i Luit;ãu, t·csoh·e appruva_t· u
Hegulamento das Goudclarias Naeionacs, que com este baixa,
assignado pelo IJr. Jo[tu l'andi~t Calugeras, lllinislru de Estado
da Guerra.
Rio de Janeiro ' 10 de,. lltt\'Ctnlll'u de 1\J:!:?, t01" da hnler.cndcncia c 34" da Hepullltea.
.

EPITAOIO

Ju•io

PESSÔ.\.

l'l!ntlití

()u.luuera.:;.

Regulamento das Coudelarias Nacionacs

(Saycan c Hinci.iu de r)üo Gabriel)
CAPITULO i
Of:G.\): !Z.\Ç.\0 E l·'!N S

Art. i." A actual Cuudelat·ia t) Fawmla l'iaciunal de Savcan
a sua dcpcndcncia, o ltincflo dn Kão Oaltriel, de ora av"anto
uutonomas, com as dcnominaçües re8pecLivas de Cuudclaria
Nacional de Saycan c Cuudclaria Nacional llo Itincão1 const.ituirão estabelecimentos, su!Jordinados ao Ministerio oa
Guerra, sob a direcção superior do director do Serviço de Remonta,
tendo por fim desenvolverem c auxiliarem o reerguimento ria
·pJ'Itducção Pquina pam obll'nçi.io do cavallo p:ua o Exercito c
cuidar da cultura de forragens com esmero.
Art. 2." Para tal fim. scrCto nellas mantido;; reproduclürcs cavallarcs seleccionados, em numero indicado pelas necessidades, das raças adeanle mencionadas, segundo a ordem
de preferencia: arabe, Anglo-arabc, Corredor inglcz. Morgan,
J~rctã, Bolonhcza; jumentos: Poitou e Andaluz.
Paragrapho unico. No inLuitu llc conservar systcmatiuamcute seleccionado o cavallo crcoulo, a Coudclaria Nacional de
Saycan manterá uma manada de GO cguas indigcnas onde cscrupulosam~nte, seja conservado c mcll•or·auo """n sam.:ue,' sem
r·.cnhuma mtstura.
Art. 3.• Os rcproduclores uccessar1o, as couaemrias serão
ct·itmrlos de !las mesmas, ou adquiridos mediante pedido rios
respectivos direetorcs, ao D. H., que nomeará, pam t ai fim
sob sua propria prcsidenc ia, ou do sttb-director do Servit:o d~
Remonta, uma commissão de Ires ou quatro mcmb1·os irlnueos,
civis ou militarefl, dos quaes, um, vcterinario, afim de l!li'~ o~
typos compJ·adus ~l·ja111 \'l'l'dudcii'IIS patll'i:íl'~, :-<adins l' t'tJXlll"~
de membros.
~
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Paragrapho unico. Esses rept·oducfores serão sempre
mantidos em boas estrebarias, alimentados, montados e exerci ta dos systematicamente.
Art. 4.• Os directorcs das coudelarias determinarão padreações a criadores particulare;;, obedecendo ás prescripções
contidas neste regulamento.
Art. 5." Para esse fim, annualmentc, os criatwres iutm·essadus informarão até 30 de abril, ao director, o numero
uP. cguas de que dispõem, convenientemente isoladas, para scr:m padreadas na cstat;ão correspondente.
A espeeie e rat~a do garanhão scr[t indica,Ja ~;,;gun:in a
qualidade, eonformat.:u e raças da:1 eguas, na eoiif•JrlllidaLlc
1lu art .. G", tendu em vista o typo a obter no proúncto.
Ar!. G." l'ara atlemler o emparelhaméulo zootcchnico Lie::;cjadu dus animaes a se reproduzirem, o julgamenlu Lia-;
einaes, a escolha do:-; reproducLor1•s se rã'' rei! o,; por C'.llllrnisH'óÕe~ ~uperinlendida~ pelo Llirector.
:l~ssm; eommissõe~
serão mixlas o poderão ,;er eon><t.ituida" por l1·es nu quatro
mcinl.H·o~. [i•chnicus e i vis IHI 11lililares, solicil ado~, ~~~ civi~.
ao l\lini~L('J'Ío da Agriculfu.ra ~~~~ a A~so:!ia(;ÕPS lturai)S c os
lllilit.ares. qtJI) constiLnirã11 nmioria, dcnll't) P.' IJd•) ~·ervcm nas
cuuJPiaria:; llll llu~ corpos de I rn[Ja.
§ !." Os directorp,; rlas ennclelarias nacionaes podi'L'ÚIJ con:dar, tambcm, fazendeiros iduneos nara lonwrcm parte nosas commissõcs.
§ 2." As commissõcs serão transitarias c tantas quantas
forem neccssarias. De outro modo seria impraticavfill.
·
§ 3." O julgamento referido no artigo anterior será expresso em um termo assignado por toda a eommissão. e submetticlo á approvação do D. R.
Ar I.. 7 ." O director provideneiará para qulo, mediante as
solicitações dos criadores, as cguas destinadas á rcproducçiio,
1m 1\poca conveniente, tenham sido examinadas, ,iulgadas c registradas em livro a proposito.
Art.. 8." Não serão attendidos pedidos feitos para pailreação de um numero inferior a ·1.0 cguas, em urna mesma
localidade ou fazenda, o que não inhibe que varios pequenos
x:roprietarios se congreguem para satisfação deste artigo.
Art. 9." Afim de satisfazer ás requisições feitas pei·JS
criadores, os llircctores farão annnnciar, opportunamentc,
cnlia anuo, a distribuição <los postos de monto. cvcnlnaes c do'i
garanhões a ellcs deslinados.
Art. 1 O. Annualmentc, a par li c de i dn setembro, farã'J
seguir os rcproductores, acompanhados dos respectivos tratauor-es, para esses postos de monftl cvcntuacs. Os trabalfH)5
IJ·)dcrãfl ;;e prolongar até 31 de dezembro, época em que os
garanhões serão recolhidos ás sédrJs das coudclarias.
Art. 11. E' condivão essencial para que o fazendeiro go!le
des.~cs b1~ncficius .. que seja recon'hecirlament e idoneo, se responsabilize pPlo zelo do rcnroduclor c eontribua com accommodaçõcs c alimentar,:ão pm;a cllc c seu tratador, durante a
~p.:Jea do trabalho.
1\ ri. 12. o.~ criadorrs ficam obr i~;ados: tt participar aos
dircdores da~ couddarias. no dcronrr d0 ml't: de fevercira (lc
cada nnnP, a product.;ãu relativa ú parição anterior, bem as'iirP,
ç.eJin, st:x11, c signacs dos productos c darem prcfürcncia ao
l'linistcrio da nu erra, quando quizerem dispOr dos mcsm·J~.
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Art. 13. 0:; c:iuu•·:·•·,; qu,; 1::lo LlllllJH'Íl'l'l\l as Jll"L'.'cri;'"J~···eg
deste regulamento, 110 que lhes al'fecta, nã•J mais podlll'âL• i-\·Jsar os faYorc~:~ ncl!e out11rgaclos.
Àrt. 14. Os trabalhos inherenLc<~ :í;:; parlrcaçõe~ far-'i':!liã<l '' mais apvl'oximartamcnte pos~lvcl, das condições natllJ·acs de fecunuação do~ equ i no~: iH to é, as Pgua;; destinada~ <1.
Ulll tt·rto rcproduel•Jr
sPrãn aprPscnta(las em conjunto. em
plena liberdade, em recinln bPm fi•Jhado, com úrea de um h}·d.are, um dia ~im nut1·n não. ús horas mais pi·oprias rto rJia.
l'aragraplto uni co. IlavcJ·á em cada posto aq monta um
c::Hh•rno para annotar O f< salt.os; ·posteriormente f!erãn t ranscriptas, as annotações, em livro UfJI onriado, 11a secretaria da
cnudelaria rcspeetiv:J.
Art. 15. A verba oriunda do3 rendimentos dos campos
das coudelarias, arrecadada P distribuída pelos respectivos
c••n~clho,; administrativos, ~or(t integralmente applieada, sob
.t t•ricnlat,;ão do D. n., á compra r· cml."ervac,:ãq do mate.:ial
a~; <trio, ao forragcamenln rJt~ an LllHlCS. sala rio do pessoal e i vil
empt·egado Il<lS s•~rviços dP lavoura, conservação P melhoi·amcutn da<; bemfcilot·ias, uffieinas, arb"riza~:ões e compras de
anm!nes t' reproclucloreR.
J>aragraphn unieo. PodN<i aintlu '' n•specuvo con")lil''
::Jdlllitü~tralivo, ouvido o D. H., arrendar em campo" ;;clt>etos
da fronl;:lira. uma invcr11ada, •mde o proprictarw, assumtn,jo
a rc:-ponsabiliciadc da euHscrv:acão, ; Pceha pt·odneto,; mcsttcJs,
uesde a idado em que desmannnam, até completarem quatro
arrn•~s; época em que serão cnl regue>~ ao Deposito de Remont,a.

C.\l'ITllL<l ll

o1r.lmini.~traÇÕf'~ rhs i'OUi.lclaria~ f!' ('lllllllllrá·•
de 11111 capit.ii.n, dirror.tnr: um !" IPtJnnte: n,juliante; um l" lt•nentt•, st~eretarin, o lllll of!icial subalterno. t·:Jdt.~
da urllla de eavallaria; um contador. um medico, nm
f.'Iannaceutico c um vclerinari n.
1\rt. 17. A nnmrnçã.n do~ dit·Pd•q·.-s SP!'á feila prln "Iinis!.rn ela Guerra, mcdianlf' inrJira~;iio do n. n. A do'i tknw.is
offieiaes, na:- mesmas condições. pr:rlcndo ser por prop•J:it:l
Cos rJ ireelor~s das roudclari as ao ü. n.
Art. 18. Para execução dn.s divP.rsos SPrviços ela'! condelaria!", haverá nm Cl.íot.ingrn!.r, dn pra~as: voluntarias, en!.\3Jadas c rccngajadas, sob o conmvtwlo de um ctos auxiliat~e.~,
c'r~i~Inado pelo respPel ivo dircctor.
E~ se conLingcnle Rcr:i eolllJlfl~: o de:
l'ia Clide: um I o sa1·g•~nto. ;;oi~ ~rw:nn1lo~, ~eis l~>rectr·l~,
J~ e:1IHJ:J d.- esquadra. t:!. anSJW•;a.rlns. ton ~nldados. trcs rabOJs
vci••I'Íilal"io~. dous dito,, feiT<!rloc'P.~.
i'\ o Jtinrã•.J: nm 1o ~argrn tn. qnal ro segundo:::. dom; ter~·~i
ro:<, ;:.ois eahn~ rlp eHpHtrlra. RPis nn.cpr~ariaR, 30 solrlados, •.1m
··allr. Yrl;crinario, um c·:~h" ff'rl'ail"i". l'~tc!'; l'lllll os rerpú~\t.·:•s

Art..

16. As

l"f·~pedivanwnfe

J· C'Cl':'>~Ul'JOS.

Art. 19. Os lng-at·(·~ nn Plltprpgos quP rahmn a Jll'aça3 !,erã" lH"Ct'n~hidus Jl"r inelusão, t•m qualqciCr época, de vol•1n~
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tario~

e reservistas, estes como engajados ou reengajados e
IJOderão nclles continuar emquanto bem servirem, dev'l:mdo,
pur!5m. ser excluídos em qualquer tempo, pelo director,
qua11do ~ma perrna-nencia não convier.
Art. 20. As coudelarias deverão manter, militares, me3trcs, ou, na falta, civis, contractados pelo director: um mecanwo, um carpinteiro, um ferreiro, um vedreiro, um oleiro,
c um corrieiro.
Paragrapho unico. Tambem 'poderá o director conteact.ar, ouvido o D. R., um engenheiro agronomo, para dirigir
'-"" trabalhos da lavoura.
CAPITULO Ili
DO DlRECTOH

Al't. 21. Além das attribuições e devere~ dccol'l'enlus da3
lei~ e regulamentos, c da~ referida~ cu1 ou f ro.-' logarei'l de~te
i e;;;ulam~nto, incumbe-lhe:
a) zelar os animam; e otl proprios nacionacs a seu cargo,
f1.wHdo respei lat' suas cercas c divisas, garantindo-o contra n~
uc;urpaçõcs c os intrusos; evilat· que as matlas süjallt danmiIiea!las, casas, e outras bcmfeitorias;
b) fazer retirar das terras, sob sua jurisdicção, qualqu·Jr
individuo que tente lesar a Fazenda Nacional ou perturbe a
boa marcha da administra<;ão;
c) indicar ao D. H. a substituiç.ã.o, ou outras alt.eraçõcs
que se tornem necessarias, nos officiaes da administração;
d) fazer dr.tllarcar n medir os potrciros arrendados ou
de mvcrnagcns;
e) remetter até 10 de janeiro ae cada anno ao D. n., um
rl'lat ürio minucioso tias occorrcnc~as do anno anteriOr, ]JOdcmlo vmpor reformas no serviço, no intuito de melhorai-a.
Enviar igualmente, todos os mezes, mappas do pessoal existente, do rendimrnto da~ colheita~. estati~l ica-.; da criação
cquina;
{) fiscalizar, directamcntr, ou por intcr111edio de seus
auxiliar()s, o fnnccionamento rcg·ular dos pustos de c1·iarão e
un:> J_J()Stos de monta evcntuaes;
u) communicar ao D. n., qualquer occurrencia grave ;n<sada na coudelaria;
h) conf.r·atar, si .iulg•ar nece:-lsario, um capataz, civil idoHCO, para dirigir os cuidados neccssat·ios ao venso, f,HTageamcnto c exercício Idos garanhões, nas sédes.
i) não permittir, absolutamente, sem pagamnuto, animaes
nos campos das coudelarias, salvo a concessão mencionada no
art. 24, lettra c.
j) desenvolver O plantio de foragens para o1S animam; diminuindo, assim, quanto possível, a verba retirada para esse
fim <los rendimentos referidos no ar L. 1fi.
DO AJUDANTE

Art. 22. Ao ajudante compete:
substituir o director em seus impedimentos;
cumprir e fazer cumprir fiel c promptamente as suas
ordem;
a)
b)
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c) conferir todos os papeis q:ue devem ser assignllldos
pelo director.
d) tc.r pleno conhecim{mto de todo o material que sahir
a serviço, visando os pedidos respt3Ctivos;
e) .encarregar-se do policiamento e da manutenção da
ordem no est.:abelecimento;
f) fiscalizar os potreiros arrendados ou d'3 gados invernaldos, zelando pela observancia dos ajusles, c.omo delegado
do conselho administrativo;
g) f,iscalizar as culturas de modo a informar, annualmente, ao director, o custo da pruducção, para que consle do
relatorio deste ..
DOS OUTROS OFi'ICIAES

Ar L 23. Aos demais officiaes, combatenLes e não combatentes, competem as mesmas attribuições e deveres contidos
nas leis o regulamentos em vig!OI·, c mais as que, em beneficio
dos interesses e serviços nacionaes, dentro da espehra de suas
attribuições, attcndendo á competencia ou especialidades~ lhes
forem confiadas pelo director, taes como: fiscalização do serviço de reproducção, commissões de escolha de reproduetores
ou de eguas, conducção de animaes, fiscalização de lavouras,
inspecção de secções do serviço ete.
CAPITULO IV
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Art. 24. O conselho administrativo, com a compos11;ao
especificada no respectivo regulamento, terá as attribuiçõcs a.hi
ldefini<las e mais as decorrentes dos serviços cspeeiacs, como
por exemplo:
a) admittir arrendat.arios ou lnvrrnadores, mediante ajuste, para as áreas do campo nacional que não tenham immediata occupação;
b) providenciar para que, paulatinamente, Bem prejudic•ar
interesses dos arrendatarios actuaes sejam tmnsformados ns
arl'endamentos preferindo-se o systcma de invernagem, por
cabeça <le gado de córte, por ser este proces~() mai5 rendoso;
c) permitt.ir que os officiacs que servem nas coudelarias
tenham, gratuitamente, nos seus campos, af,é cinco vacc.1s
de leite; as praças do pret e os empregados civis, duas. Fóra
dessa concessão, uns e outros pagarão, por cabeça, como os demais arrendatarios ou invernadores;
d) :regular o funccionamcnto do açoguc (le modo a srw
feito o serviço hygienicamento, c em eondições economicas,
para os of.ficiaes e praças. Convirá, assim, aldquirir vaccas du
invernar, sobrepondo fO % ao preço de aoquigição, a titu\c)
de justa indemnização ao cofre', pelo período de inverna.gcm.
CAPITULO V
MATERI,U, E ANIMAES

Art. 25. As coudelarias, além das edificaçõc« neccssarias,
terão recurso materiaes relativos ao serviço, como sejam:
automoveis, auto-caminhões, moto-cultores, traclores, char-
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rúas, cu ltivadores, caiTetas, carroças, apparelhos para coustrucção e reparações de açudes, aramados, estradas, valletas, etc.
:fllaragrapho uni co. Disporá ainda de:
a) olaria para o fabrioo de tijolos;
b) bois e equinos para tracção e cavallos para montaria dos officiaes, e do pessoal em serviço;
c) ferramentas, cordas e outros apparclhos inhcrcntcs ás
ufficinas;
d) instrumentos e apparel•hos para observ:1çõc~ mctcorologicas.
CAPITULO VI
DA ESCRIPTURAÇÃO

Al't. 26. Devem existir, a cargo da administração, abertos,
rubricados c encerrados pelo dircctor, os livros:
a) referentes ao conselho administrativo;
b) \do registro das correspondencias, entradas c sahidas;
c) para o registro dos annnaes c suas prudttcçõcs;
d) para oarga c descarga dos materiacs;
e) para a escripturação das producçõcs de forragens;
f) para Lermos de ajustes dos arrcndatarios c invP!'llariores;
y) para o registro das invcrnagens de gado bovino;
h) de talões para reeibos Ide todas as entradas de dinlwiro.
Paragrapho uni co. O dirr,ctor da Coudclaria Nacionat
de Saycan orgaqizará os modelos para a escripturação, submcttendo-os á approvação do D. R.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAEB

Art. 27. As terras de plantação serão determinadas pelo
uit·cctor.
Art. 28. As coudelarias disporão de depositos proprios
para a conservação :de forragens.
Ar!. 2!J. Todas as pessoas residente;; nos terrenos da
coudelaria, estão sujeitas ás autoridades do respectivo diJ·cctor.
Art. 30. Os officiaes em scrvico terão, cada um, direito
a forragear dous cavallos. Além desse sanimaes, serão forrageadas os que forem nccessarios aos scrvicos das pracas.
Paragrapho unico. As praças de prct n1io poderão ter
cavatlos de :ma propriedade particular forrageados.
Art. 31. A forragem para os animaes constará, além de
Jlaslo verde, nativo ou ctllt iYado, e feno, de cinco kilogrammas
de aveia (ou milho) e qHatro kilogramma.s de alfafa.
A dos demais animacs em serviço, constará; ·rle past11
Ycrde, naliYo ou cultivado, feEo, qnatro kilogrammas de aveia
(ou milho) c tres de allêl.fa.
A dos reprorluctores e egnas puras, constará de pasto
ycrdc cnllivado (azevern, aveia, cevada), feno, seis kilogrammas ele aveia (ou milho) c quatro de alfaia.
Os animacs consc:o:vados em meio eslabulo ter:io apPna~
duas terças partes elas rações acima mrnciomtdas.
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. l'aragtapho unicu. O milltu deve ser dado 'triturado, a
avem esmagada.
Art. 32. E' exvros~amculc prollillido, no ami.Jilo da coudelaria, andar aramado, fóra das neces~idades do serviço mi-

litar.

·Art. 33. Os 1llversos esrvlços, nas coudelarias, serão divididos em secções, onde os ~erventuarios devem ser aproveitados seguudo as especialidades. Exemplo: Secção de lavoura,
secção de coudelaria, scc(;ão de aramarlo, secção de posteiros,
etc.; cada uma, sob a responsabilidade de uma praça graduada
e assídua inspeoção da administração.
Art. 34. Os operarios militares e os empregados agranos terão uma diaria de 1$, nos dias de trabalho.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES

THANS!TOHlAS

Art. 35. As eguas ex! si entes, actualmente, serão seleccionadas convenientemente, d1· modo a serem provisol'iamente
aproveitadas para a cl'iação, as correclas e as menos imperfeitas, segundo o .i ulgamento de uma commiJsão de tres
officiaes designados pelo direclor, entre os quaes, um veterinario.
§ 1. • As improprías para esse fim, mas aproveilaveís para.
sella, serão entregues ao Deposito de Hemonta de S. 8imão,
destinadas aos serviços ou para distribuição á infantana.
§ 2.• A5 inservívei!> serão vendidas medíanUe concurrencia.
Art. 36. A:: eguas destina(\as á reprollucção serão mantidac; em polrcil·os aprO[H'iado~. de modo a ser evitada qualquer fraude.
Art. 37. Para metltodizar os trabalhos de padreaçáo,
sErão rigorosamente escolhidos os melhores tratos de pastagens e de terras de cultura, quer no Saycan, quer no Rincão.
afim de serem organizados nesses sitias, mais convenientes,
os pastos de munia c Cl'iaçúo c de cultivo Llc forragens.
Paragrapho unico. Não importa que os postos fiquem
isolados ou distanciados uns dos antros. Trata-se de apr'>veitar as partes melhores da propriedade.
Art. 38. Cada pusto de Ires rcprocludut'PS eonstarú de
uma área mais ou menos de 1. 200 hectares, dividida em 10
potreiros, cum a respectiva ;;éde no centro (ou proxima deste).
Estes potreiros destinam-se ás cultnras de forragens, enfermarias para animaes doente.<, ás cguas a serem fecundadas,
.Ú'S prenhes e ás que leem prodncto de um amw, convindo que
mamem outro mai~.
Annexamos o scltPma u. l, para mais prompta con"~IJre
hensão da respectiYa organização. Percebe-se bem, como fica
facil, -com as divisões neccssarias, pi'OCNler :J selecção, cruzamento c rol ação nas padrnaçües.
Parag-rapltn 1mico. Conv{~m sr1· bem entendido que o
schema dá n plano geml du 'ilislt·ibuiçã<J dos animaes, mas é
evitlrmte qur, préviamcntr, clcYrm sf'r csl.udada"- in loco, as
conLliçõrs de P Jirc Iuar l aos li iYi ~õrs, Yrri ficando c. existencia
de ruguadas, on a po~;;i!Jil idadu dr faz el-a", immediatamente.
construindo açude~ profundos, rm ·"it i os apropriados.
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Art. 39. Caffa posto terã accornrnodaç~es, embora irnproviza:das, para dous ou tres garanhões, galpão e casas para os
respectivos posteiros.
§ 11'.0 Os tres reproductores só permanecerão ahi, de setembro a dezembro, que são os quatro rnezes de padreacão,
terminada a qual serão recolhidõs ã séde das C. N.
§ 2.° Corno se vê dos schema annexo o potreito das eguas
que estão creando é cornmurn ás relativas aos tres re]Woductores de cada posto, o que nã.o traz inconYenientes, por estarem, nessa época, os produclos marcatlos, c, assim, evitada
qualquer confusão.
§ 3. A marca, nos productos, deve ser a fogo, bem pequena, na parte interna da coxa, correspondente ao numero
de cada reproductor.
§ 4. Deve ser feito empenho, afim í::le que todas a;; eguas
de cria ·sejam mansas de sella e seus prorlnctos scjarri manuseados.
Art. 40. Além dos pus tos de rnonta I' criaç11o, numerados 1, 2, 3, .... , haverá, instituídos, segnndo o art. 37, em
locaes de pastagens escolhidas, .potreiros, de accônlo com a
mesma orientação de organização, com úrca de 500 a 600 he
ctares, destinados a potros de dons annos, de Ires annos, ca ·
vallos de serviço, potrancas rlP dons, potranca~ rlc tre.~ annos.
bois, muares, etc.
Paragrapho unico. Só aos quatro annos completos, convém fazer fecundar as potrancas; até essa idade, pois, devem
permanecer isoladas de garanhões.
Art. 41. Os potros de quatro annos, productos das coudelarias, serão entregues ao Deposito do Remonta rle S. Si
mão, para os fins da remonta do Exercito.
Art. 42. Cada Posto de monta e eriarün ·do trr.'> reproductorc::; dispni'ú dr> '100. rguas, distrihuictas prlos rliffrrPnt.r."
pot.reiros.
Paragrapho unico. Convirá manter ahi. lambem, como
nos demais potreiros, gado rle cria bovino, invernada por r.a-beça, em numero que não exceda á lota.r,ão respectiva.
Art. ·1'3. Cada posto de monta e criação terá um encarregado, sargento ou cabo, ahi destacados c r>ito soJ,rJados (ou
civis contractados) incumbidos do cuidado ctos animaes, da
cultura de forraJgcns e da conservação das bmnfcjtorias. Na
rlpoca das reproducções. mais t.rrs praças, tratadores do:> ga.
ranhões respectivos.
Art. H. As invernagens rlc ga,cto de côrtc sprão feitas.
segundo a praxr consuetnrlinaria
Rio Grande do Sul, por
prazo, c'onlado da data da rntrada, até o nlfimo dia de maio
do anno seguinte, ás rxpensas rlo proprio invernador. As dr
gado de cria, ,fie anno a anno decorrido.
Art. 45. Só será permiftida a invrrnagrm r! f' ~arlo vaccum, podrnrlo o invernartor ter. na área oecnparln, rlf'st.inarlos
aos rf'spf'ctivos srrviçm;, fi % dr: cantllarf's. f'm rrlarfío ao nn!i1f'ro r1f' bovinos invernadas.
Art.. lffl. A lotação das inVf'l'nadas Sf'rá eaknlada á ra;r,'ío
tlc !'íO rcr.rs. para gado rle ~rírte, por quarlra rlP Sf'Smari:l
(S71. 200 m2): r, nara garlo ri c eria. ú rnzfio rlr 70 rPZf'S nnr
igual área. Essas lotações não poderão ser cx~rd idas.
·
Art.. 47. Os preços de invrrnagcns de arrrndanwnfns. nas
cmJrirlarim:. serão eompufartog, anproximndamPn1 ... 1wla mr'rlin
0

0
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dos precos dos municípios de Rosario, Alegrete e Livramento,
propostos pelo conselho administrativo á D. R. que ouvirá, a
respeito, o Sr. ministro da Guerra, 1quando houverem de ser
alterados.
Presentemente, ser!io de doze mil réis, por cabeça de gado
de córte, e sete mil réis por cabeça de gado de cria, contada
a producção de janeiro em diante. Em arrendamento: 450$,
por quadra de sesmaria.
Art. 48. A sabida ou entrada de qualquer gado dos invernadores ou arrendatarios, não será permittida sem ordem
escripta do director.
Art. 49. Terão preferencia ás invernagens, os actuaes invernadores ou arrendatarios; em seguida, os pretendentes ás
maiores áreas.
Art. 50. Entre outras clausulas de obrigações dos arrendatarios ou invernadores, constantes dos ajustes, figurarão as
seguintes:
a) tapar, de propria conta. com cinco fios de arame P.
madeira de lei, o perímetro da área que occuparem;
b) effectuar os pagamentos dentro do primeiro rnez de
cada semestre a vencer;
c) não ter direito, em tempo algum, á indemnização ou
restituição de despezas de cercas ou outras bemfeitorias, as
quaes uma vez construídas, passarão a pertencer ao acervo do
proprio nacional; salvo si não as tiverem desfructado por espaço de dous annos;
d) communicar, ao director qualquer occurrencia grave
passada no campo que occuparem, ou que possam fPrir interesses nacionaes;
e) permittir o livre transito dos mililares em sorvlço, em
exercício ou em manobras, nas áreas que occuparem;
f) prevenir, com cem dias de antecedencia, ao director,
quando quizcrem rescindir o ajuste. Este, por sua vez, df'
1:arte do conselho administratiYo, proceder(! á rescisão do mesmo prazo;
g) obrigação ele manter os arrendamentos ou invernag<.,ns pelo prazo combinado e ajustado. ~alvo si pagarem. como
multa de rescisão, além da importancia Yt•ncida, 20 o/o so!Jre o
valor global do respectivo ajuste;
h) zelar o proprio nacional a seu cargo, fazendo respeilar as divisas suas, ~rarantindo-o contra ns usurpações e os intrusos. só porlendo ui ilizar as mat.tas vara o consnmo de lenha
nos seus fogões.
Art. 51. O aldeiamento das praças ser:\ remodelarlo, obedecendo o seguinte criterio:
a) uma zona destinada aos sargentos;
b) uma zona ctest.inada a ]wacas casarias ou que vivam
maritalmente;
c) as praças solteiras serão aquarteladas.
§ 1." Estas rluas zonas serão localizaflas rtefinitivamente
S(•paradas em collinas apropriadas, de morto quP. at.tendendo ~
arruamento amplo e arborização fiquem as habifaçõeR f.'m
e;rupos. dn rluas, permittindo cada qual ter sua horta c quintal:
~a!s am5la: cah1das nalu_raes para os fundos, de modo que ns
mf!ltraçoes das fossas fixas se façam sem prejuízo á saluln·idade local.
§ 2. A inslallacão dos aldciamentns id sendo feita por
pari es, obedecendo ás locações estabelecidas.
§ :'{_• O conselho administrativo fornPcerá o material es0
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sencial a cada casa que tenha de ser construida, fiscalizando
a directoria de modo que as edificações se subordinem a um
typo uniforme, solido e hygienico.
Art. 52. Os logares creados por esLc regulamento na
Coudelaria Nacional do Rincão, serão preenchidos á medida
que sejam construi das as habitações ncccssarias.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1922. -João Pandiá
C~tloaeras.
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DECRETO N. 15. 797 - DE 1o DE NOVEMBRO DE 1922
Approva o Regulamento de Instrucção Physica Militar
(11 Parte)
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição, resolve approvar a II parte do Regulamento de
Instrucção Physica i\lilitar, que com este baixa, assignado pelo
Dr. João Pandiá Calogeras, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1922, 101• da Indepcmdencia e 34• da Republica.
EPITACIO

João

DECRETO N. 15.798-

DE

lO

Pandiá

PESSÔA.

Calogeras.

DE NOVEMBRO DE

11922

Transfere para o lllinisterio da Justiça e Negocias Interio1•es
os edifícios do antigo Arsenal de Gue?'1'a do Rio de .Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
á vista do art. 90 do decreto n. 15. 596, de 2 de a,gosto de
1~22, o qual creon o Museu Historico Nacional, resolve transferir para o Ministerio da .Justiça e 'Negocias Interiores os edifícios do antigo Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro.
Rio de Janriro. 10 de novembro rlc 1922. 101• ria lndcpendencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSOA .

.Joaquim Pereira Chaves.
João Pandiá Calo(Jci'OS.

DECRE'TÜ N. 1.5.i9!)-

DE

[0

NOVEMBBO DE

1922

App1·ova o rertulamento do Hospital Ge1'af de AssisfPncia do
Departamento Nacional de Soudc Pnblica

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil
resolve, de accôrclo com o art. ·~8 n. 1 da Constitui~ão Federal. approvar o rcgulamrnto do Hospital .Geral de Assistencia rio Drpartamrnto Nacional elo Saude Publica que a este
ucompanhn, assignado pPlo :\1inistro da .Justiça r Negocias
Interiores.
'Rio de Janeiro, 10 de novembro dr 1!1??. 101" da IndPprmdrneia c 3't• da Rcpuhliea.
EPITACIO PESBÔA.

Joaquim Ferreira Chnve8.
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Regulamento do Hospital Geral de Assistencia do Departamento Nacional de Saude Publica, organizado de accôrdo com
os decretos n. 4.250, de .6 de janeiro de i92i, e n. 4.555; de
10 de agosto de 1922, art. a·' n. 1.2.

Art. 1•. O Hospital Geral de Assistencia do Departamento Nacional de Saude Publica será destinado a prestar assistencia medico-cirurgica aos indigentes e constituirá uma dependencia do
Departamento Nacional de Saude Publica directamente subordinada
á directoria geral.
Art. 2°. O hospital comprehenderá immediatamente os serviços
seguintes:
Seis enfermarias de clinica medica e respectivos consultorios
1" serviço clinico- Sete enfermarias de clinica cirurgica (duas
de clinica cirurgica geral, duas de clinica oto-rhino-laryngologica,
duas de clinica de vias urinarias, uma de clinica gynecologica) e
respectivos consultorios.
2° - Instituto anatomo-pathologico ;
3'' - Laboratorio de pesquizas clinicas ;
4" - Gabinete de radiologia.
Art. 3°. Annexo ao hospital funccionará a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saude Publica.

DOS DOENTES

Art. 4. • A assistencia aos doentes será prestada nas enfermarias ou nos consultorios, quando não fôr necessario o internamento.
Art. 5. julgarão da necessidade do internamento os medicos
do Hospital, quer os dos serviços clinicos, quer os medicos internos, mediante approvação do director.
§ 1. o O exame por medico do estabelecimento é necessario,
embora seja o candidato portador de guia official ou attestado
medico.
§ 2. o Quando houver recusa de um doente portador de guia
official ou attestado medico, ou por não approvação do director, deverá e!la ser protocollada com as razões que a motivarem.
Art. 6." A admissão deverá ser feita de preferencia durante
o funccionamento do ambulatorio, onde o candidato será examinado. Fóra destas horas, será a admissão feita pelos medicos
internos.
Art. 7. o Salvo casos especiaes de epidemia e calamidade
publica, ou quando houver perigo immediato de vida, a admissão
será limitada pelo numero estricto de leitos vagos. O director
julgará da conveniencia de collocação de leitos supplementares.
Art. 8. • Não serão admittidos no Hospital :
I) os atacados de doenças mentaes ;
li) os atacados de doenças transmissíveis, de isolamento
obrigatorio ; ·
0
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lli) os lncuraveis e invalidas, salvo surto agudo de males
chronicos, ou lntercurrencias de molestias agudas ;
IV) os menores de 12 annos, salvo caso de intervenção urgente
por perigo de vida ;
V) as parturientes, salvo perigo immediato de vida.
§ 1. o Quando occorrer o caso do n. 1 em doente já internado
será providenciado para remoção do doente para o Hospital Nacional de Alienados.
§ 2o Quando occorrer o caso do n. 11 em doente já internado,
ou será elle removido para o Hospital especial de isolamento,
ou será transferido para o pavilhão de isolamento deste Hospital.
Art. 9. 0 Os atacados de tuberculose serão admittidos no pavilhão de isolamento até remoção para o Hospital especial de
tuberculosos.
Paragrapho unico. Emquanto não estiver funccionando o pavilhão de tuberculosos, não serão admíttidos doentes de tuberculose aberta.
Art. 10'' Uma vez admittidos, os doentes deverão submetter-se
á disciplina do estabelecimento, sob pena de alta por indisciplina.
Art. 11 O doente admittido deverá ser registrado em livro especial, no qual ficará consignada a sua qualificação, a data de entrada e a de sabida, o diagnostico e alguma observação especial.
Art. 12 O doente receberá, ao entrar, roupas especiaes do Hospital, não podendo usar as suas proprías, que só receberá ao sahir.
Os valores e objectos que trouxerem serão arrolados e devidamente guardados pela administração para entrega posterior ao sahir, ou a quem de direito em caso de morte.
Art. 13. Durante a permanencia no Hospital, será organizado
um boletim diario do decurso de sua doença, pelo qual poderá ser
fornecida noticia de seu estado ás pessoas Interessadas.
Art. 14. Será permittido visita aos doentes internados, de accôrdo com as lnstrucçOes que constituirão o regimento interno.
Art. 15. A direcção do Hospital se esforçará para proporcio·
nar aos doentes todos os meios de cura que forem julgados necessarios. A preoccupação de economia, sempre presente, não deve
ser, porém, obstaculo ao bem-estar do doente.
Art. 16. O governo proverá o Hospital de todo o material necessario. Sem embargo, o Hospital poderá acceitar donativos para
melhorar as suas installações. Qualquer installação ou construcção feita no Hospital ficará desde logo incorporada ao patrimonio
delle sem indemnisação alguma.
Art. 17. Sem seu consentimento prévio, não poderão os doentes servir a demonstrações scientificas ou outras.
Art. 18. Os menores não deverão ser submettidos a intervenções cirurgicas sem prévio consentimento dos responsaveis,
salvo perigo immediato de vida.
Art. 19. A permanencia no Hospital será condicionada pela
vantagem que trouxer á cura ou á melhora do doente. Administração providenciará sobre. a remoção dos invalidas, dos incuraveis e dos menores que não beneficiarem do tratamento hospitalar.
Art. 20. A pedido do doente, ou da família, a administração
providenciará para que lhe seja prestada assistencia espiritual, de
accôrdo com a sua religião.
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Art. 21. Em caso de óbito o Hospital fará o enterramento,
desde que a família ou alguem jnteressado não tome a si esse encargo.
Art. 22. De regra será feita a autopsia do cadaver dos doentes
que vierem a fallecer no Hospital, para verificação da •causamortis».
Art. 23. O Hospital communicará á familia do doente, ou. a
alguem interessado, a aggràvação do seu estado a transferencta,
a alta ou o fallecimento delle. Para isso, deverá ficar a declaração
do endereço na administração.
11
DO SERVIÇO EXTERNO

Art. 24. Aos doentes que allegarem indigencia e cujo estado
não exigir tratamento hospitalar será prestada assistencia nos
ambulatorios.
Art. 25. Aos doentes do ambulatorio serão fornecidos medicamentos, bem como ser-lhes-ha concedido exame c tratamento nos
gabinetes especlaes.
Art. 26. Os ambulatorlos funccionarão em horas determinadas,
c em condições estabelecidas no regimento interno.
Art. 27. Aos doentes do ambulatorio poderá ser exigida prova
de indigencia, como no caso de internamento.
III
DO DIRECTOR

Art. 28. Os serviços administrativos do Hospital ficarão sob
a direcção e inspccção immediata de um dircctor, nomeado por
decreto.
Art. 29. Ao director competirá :
I) superintender e fiscalizar todos os serviços do Hospital, providenciando para que funccionem de modo a preencher os seus
fins·
'n) entender-se com o dircctor do Departamento Nacional de
Saúde Publica sobre as necessidades do Hospital, e informal-o dos
serviços em andamento ;
lll) representar o Hospital em todas suas relações com as demais autoridades e corporações ;
IV) vizar as guias de entrada, os attestados de obito, as declarações de nascimentos, c as transferencias de doentes, as notificações de molestias contagiosas e as altas ;
V) vizar todos os pedidos de material c as contas do Hospital;
VI) autorizar as despezas de prompto pagamento c mandar
escriptural-as ;
VIl) providenciar sobre as reclamações dos mcdlcos dos serviços;
VIII) organizar o orçamento do Hospital, minuciosaiJJentc ;
IX) estabelecer o regimen de trabalho do Hospital, organizando
os hora rios de serviço e das refeições.
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IV
DOS SERVIÇOS CLINJCOS

Art. 30. O serviço clinico das enfermarias e respectivos consultorias ficará a cargo de medicos chefes e auxiliares : assistente
e adjunctos.
Art. 31. Os medicas chefes terão completa autonomia technica
no estabelecer diagnostico, no emprego de therapeutica e na prescripção das dietas, sendo por tudo isto responsaveis.
Art. 32. Competirá aos medicos chefes :
I) fiscalizar immediatamente os serviços a seu cargo, representando ao director sobre as irregularidades e necessidades destes ;
11) examinar os doentes dos serviços a seu cargo, requisitar os
exames dos laboratorios e gabinetes especiaes, prescrever a medicação e dietas !lecessarias e orientar os cuidados a dispensar
aos mesmos doentes ;
III) o exame dos internados deverá ser feito com a maxima
brevidade, não devendo ser protelado além da primeira visita que
se seguir á entrada ;
IV) distribuir o serviço pelos seus auxiliares, respeitadas as
disposições regulamentares ;
V) comparecer assiduamente ao seu serviço e providenciar
para que os seus doentes sejam visitados pelo menos duas vezes
por dia: pela manhã e á tarde ;
VI) indicar os seus auxiliares : assistentes e adjunctos ;
VII) assignar as altas, os attestados de obito, as notificações
dos casos de molestias contagiosas, de nascimentos, bem como os
pedidos de transferencias de doentes ;
VIII) assignar as requisições de material necessario ao serviço
clinico;
IX) participar ao Director as faltas de serviço das enfermarias ;
X) trazer em dia a observação clínica dos doentes e fornecer
o boletim diario do estado de saúde delles ;
XI) requizitar as autopsias e fornecer ao serviço anatomo-pathologico as notas clinicas que deverão acompanhar a requizição da
autopsia;
XII) zelar pela conservação do material clinico que lhe fôr confiado e pelo qual é responsavel.
Art. 33. Os medicos assistentes serão nomeados por indicação dos medicas chefes, por intermedio do Director do Hospital,
que encaminhará a proposta devidamente informada ao Director do
Departamento Nacional de Saúde Publica.
Art. 34. Os medicas assistentes são auxiliares-substitutos dos
chefes dos serviços respectivos e a elles incumbirá :
1, comparecer diariamente ás enfermarias e executar as determinações do chefe de serviço ;
11, attender ao serviço de ambulatorio, quando para elle fôr
designado ;
lll, tomar iniciativa das prescripções e intervenções clinicas e
demais attribuições do chefe de serviço, na filtta deste, connnunicando ao director préviamente ;
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IV, redigir as observações, organizar as estatísticas e executar
os serviços burocraticos que forem distribuídos pelo chefe de
serviço ;
V, fazer a visita da tarde, quando para isso fôrdesignado.
Art. 35. Os medicas auxiliares adjuntos terão nas enfermarias
e ambulatorios a parte de serviço que lhes indicar o chefe, incumbindo-lhes as attribuições identicas ás dos assistentes, aos quaes
substituirão em suas faltas.

v
DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 36. O serviço de radiologia destina-se ao exame e tratamento, pelos raios X, dos doentes internados ou do ambulatorio e
ao seu chefe incumbe :
I, superintender o serviço, levando ao conhecimento do director
as respectivas r.ecessidades ;
li, attender ás requisições de exames dos doentes, internados c
do ambulatorio, feitas pelos medicas chefes, e ás applicações therapeuticas, as quaes ficarão sob sua responsabilidade ;
III, fornecer em boletim escripto o resultado do exame pedido;
IV, zelar pelo bom estado de conservação do material a seu
cargo;
V, organizar o archivo de chapas e protocollos dos exames
feitos, bem como das applicações therapeuticas.
Art. 37. O Laboratorio de pesquizas clinicas é destinado a
attender aos exames requisitados pelos differentes serviços e terá
uma secção de chimica e uma de serologia e microbiologia.
Art. 38. Ao chefe do serviço do Laboratorio de pesquizas incumbirá:
I) superintender o serviço a seu cargo, representando ao diredor sobre as necessidades e o andamento delle;
li) attender com a maxima brevidade ás requisições de exames
dos chefes de serviço, expedindo boletim escripto com o resultado
das pesquizas;
111) requisitar material necessario ao seu serviço;
IV) organizar o registro dos serviços feitos;
V) zelar pelo material do seu serviço, pelo qual é responsavel.
Art. 39. O serviço anatomo-pathologico é destinado á execução das autopsias para verificação da causa-mortis e pesquizas histologicas, sôrologicas, bacteriologicas e chimicas correlatas, bem
como ao exame histo·pathologico das peças anatomicas enviadas
pelos diversos serviços clinicas.
Art. 49. O serviço anatomo-pathologico constituirá uma de'endencia do Instituto Oswaldo Cruz, sob a administração e direcção techuica do director do mesmo Instituto, que designará periodicamente um dos profissionaes desse estabelecimento para a
execução dos trabalhos respectivos.
Art. 41. O Hospital fornecerá os auxiliares technicos, mediante indicação do director do Instituto Oswaldo Cruz, e o pessoal
subalterno necessario.
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Art. 42. Será fornecido pelo Hospital todo material necessario
á execução das autopsias e pesquizas de laboratorio.
Art. 43. A execução das autopsias compete privativamente ao
serviço anatomo-pathologico.
Paragrapho unico. Os medicos chefes dos serviços clinicos
poderão assistir ás autopsias acompanhados de seus auxiliares e
alumnos dos cursos de que trata o art. 51.
Art. 44. Incumbirá ao chefe do serviço anatomo-pathologico:
I) executar as autopsias e proceder aos exames de laboratorio
que forem necessarios para a determinação da <causa-mortis»;
li) examinar as peças anatomicas enviadas pelos serviços
clínicos;
III ) zelar pela conservação do material que lhe fôr confiado e
pelo bom andamento e disciplina do serviço pelo qual é responsavel ;
IV) requisitar o material necessario ao seu serviço ;
V) protocollar as autopsias e pesquizas de laboratorio, devendo
dar cópia ao serviço que requisitar a autopsia ;
VI) communicar ao director do Hospital o resultado de qualquer observação que interessar aos serviços do Hospital, á hygiene
c á therapeutica.
Art. 45. Os assistentes e adjuntos dos serviços auxiliares terão
categoria e funcções equivalentes aos dos serviços cllnicos.
Art. 46. Os auxiliares technicos farão os serviços que lhes
forem distribuídos.
Art. 47. Os chefes de serviço poderão propor ao director a
admissão de adjuntos voluntarios até o numero de dous por enfermaria e um para serviço auxiliar. A admissão de adjuntos voluntarios terá o duplo fim de proporcionar a pratica medica aos jovens
medicas e utilizai-os como auxiliares.
Art. 48. Será permittido aos chefes de serviço organizar cursos
technicos de sua especialidade para medicos c estudantes, nas
condições que forem estabelecidas nas ordens de serviço.
Paragrapho unico. Aos cursos de que trata este artigo só serão
admittidos os estudantes que provarem matricula em escolas
officiaes.
Art. 49. Os medicos chefes serão substituídos pelos assistentes
e estes pelos adjuntos.
Art. 50. A desi~nação de adjunto recairá de proferencia em
um adjunto voluntano.
VI
MEDICOS

INTERNOS

Art. 51. O serviço de medicos internos destina-se a manter
no hospital a assistencia medica permanente.
Art. 52. Incumbirá aos medicos internos :
I) examinar os doentes ao entrar e distribuil-os pelas enfcr·
marias de accôrdo com as especializações c vagas existentes ;
11) fornecer os primeiros soccorros medicos de que necessitarem;
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111) registrar os doentes entrados, consignando o estado delles

á entrada;

IV) protocollar as recusas de doentes enviados com guia das
autoridades ou attestado do medico.
V) fazer a visita das enfermarias na ausencia dos chefes ou
seus substitutos ;
VI) prestar soccorros urgentes aos doentes internados na ausencia do pessoal das enfermarias ;
VII) prestar soccorros urgentes aos que, fóra das horas do
funccionamento dos ambulatorios, procurarem assistencia no Hospital;
VIII) fazer alternativamente o serviço clinico do Pavilhão de
Isolamento, de accôrdo com a designação do director;
IX) permanecer no Hospital durante o tempo de plantão para
que forem escalados, não podendo ausentar-se sem que tenha chegado o seu substituto.
VII
DAS ENFERMEIRAS

Art. 53. A superintendente da Escola terá a supcrintcndencia
de todas as enfermeiras que trabalham no Hospital.
Art. 54. A ella incumbirá a organização c distribuição dos
serviços de cuidados aos doentes, da cozinha dietetica e da 1 ouparia, cabendo-lhe a responsabilidade pelo bom andamento destes
serviços.
Os cuidados aos doentes serão orientados pelos medicas chefes
cujas prescripções deverão ser rigorosamente cumpridas.
Art. 55." Como auxiliares immediatas da superintendente terá
o Hospital as enfermeiras chefes seguintes :
1 enfermeira para serviço nocturno.
2 enfermeiras para serviço das enfermarias.
1 enfermeira para a sala de operações, a qual terá a seu
cargo o serviço geral de esterilização e a guarda do arsenal cirurgico.
Art. 55." Affecto ao serviço das alumnas da Escola de Enfermeiras o Hospital terá enfermarias em proporção ao muuero de
alumnas e á capacidade dellas .
. Paragrapho unico. Nessas enfermarias todo serviço de enfermagem ficará a cargo das alumnas.
Art. 57." Nas enfermarias que não estiverem ao serviço da
Escola de Enfermeiras, o serviço de enfermagem será feito por
enfermeiras praticas.
Art. 58." As enfermeiras praticas irão sendo substituídas pelas
alumnas e pelas enfermeiras diplomadas pela Escola, á medida que
o numero dellas fôr augmentando.
Art. 59. • As attribuições das enfermeiras serão determinadas
em ordens de serviço expedidas pelo director, de accôrdo com a
superintendente da Escola.
VIII
DA PHARMACIA

Art. 60"-A pharmacia destina-se a aviar as receitas c fornecer as drogas pedidas pelos medicas dos serviços.
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Art. 61. Sómente serão aviadas receitas para os doentes in~
ternos e externos e para os empregados do Hospital, assignadas pe~
los medicos do estabelecimento, devendo estas ultimas ser visadas
pelo director.
Art. 62. A pharmacia ficará a cargo de um pharmaceutico di~
plomado, ao qual incumbirá :
1)-0rganizar, administrar e fiscalizar a pharmacia, cabendolhe a responsabilidade pelo serviço a seu cargo ;
11)-aviar as receitas, preparar os medicamentos e fornecer as
drogas pedidas para os serviços ;
lll)-registrar em um livro especial todas as formulas avia~
d~;
.
IV)-fazer o pedido das drogas e utensilios necessarios ao
serviço ;
V) guardar todo o material da pharmacia que deverá ser devi~
damente escripturado;
VI) fazer respeitar as disposições do regulamento do Departamento Nacional de Saude Publica relativas ás pharmacias.
AUXILIARES DE PHARMACIA

Art. 63. Aos ajudantes de pharmaceutico incumbirá:
I) executar os trabalhos que lhes forem distribuídos;
11) substituir o pharmaceutico nos seus impedimentos, conforme
designação do director do hospital.
IX
DO ADMINISTRADOR

Art. 64. O administrador do Hospital é auxiliar immediato do
director e seu representante nos serviços que não sejam de natureza
technica.
Incumbirá ao administrador:
I) zelar pelo asseio e conservação do predio e do material,
verificar as provisões do almoxarifado e providenciar para o abas~
tecimento delle;
11) fiscalizar o serviço do pessoal administrativo que lhe é
immediatamente subordinado, e por cuja disciplina e boa ordem é
responsavel;
Ill) informar diariamente o director do andamento dos serviços a seu cargo e solicitar as providencias que julgar uteis;
IV) providenciar sobre o registro de nascimentos e de obitos e
sobre as notificações de molestias contagiosas que occorrerem no
Hospital;
V) providenciar sobre o enterro dos fallecidos no Hospital;
VI) arrolar e guardar as roupas e objectos que tragam os doen~
tes, e entregar-lh'os ao sahirem, ou a quem de direito, em caso de
obito;
VII) receber e examinar os generos e material adquiridos pelo
Hospital, recusando os que não e;;tiverem em bom estado ;
VIII) ter em dia toda a escripta do Hospital, apresentando ao
director uma demonstração diaria do estado das verbas ;
IX) Inventariar todos os moveis e utensilios do Hospital, dan~
do carga a cada serviço do material que lhe fôr confiado ;
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X) attender pelo almoxarifado ás requisições de material dos
diversos serviços, escripturando devidamente os fornecimentos
feitos:
XI) recolher e dar baixa ao material deteriorado ;
Xfl) velar para que seja observada estricta economia sem prejuízo dos servi~os ;
XIII) orgamzar o archivo do Hospital.
X
DOS AUXILIARES DE ESCRIPTA

Art. 65. Os escripturarios e o dactylographo farão a escripturaçáo do Hospital, a correspondeneia, o registro, o archivo e a escripta do almoxarifado, segundo a distribuição de serviços que lhes
fizer o director.
XI
DA ECONOMA

Art. 66. A economia domestica do Hospital ficará a cargo de
uma economa a quem competirá:
I) zelar pelos serviços da cozinha e rouparia (lavanderia e reparações);
11) fazer os pedidos de generos para o consumo diario do Hospital segundo a nota que apresentará ao administrador ;
lii fiscalizar o preparo e o fornecimento das refeições e dietas,
de accôrdo com as prescripções dos medicos e o horario do Hospital ;
IV) fazer desinfectar e guardar as roupas dos doentes entrados;
V) fazer os pedidos das roupas necessarias para as enfermarias e empregados e distribuil-as conforme as necessidades ;
VI) arrolar as roupas entradas e sahidas da lavanderia ;
VII) fiscalizar o manejo das roupas e fazel-as reparar quando
necessario ;
VIII) escripturar o movimento diario de seus serviços.
XII
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS

Art. 67. Em terrenos do Hospital será construída a Escola de
Enfermeiras do Departamento Nacional de Saude Publica e o pavilhão para tuberculosos e molestias contagiosas, que constituirá
uma dependencia do Hospital.
Art. 68. Mediante accôrdo com a Fundação Guinle, será construido e installado em terrenos do Hospital um pavilhão para o serviço de syphilis e molestias venereas, comprehendendo dispensario e enfermarias.
Paragrapho unico. O serviço assim creado será uma dependeoela do Hospital nas condições que forem estabelecidas no referido
accôrdo.
Art. 69. Opportunamente o Hospital promoverá a creação do
serviço de clinica pediatrica e do de physiotherapia, bem como de
outros serviços cuja necessidade se impuzer.
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Art. 70. Como dependencla do Hospital será creado o serviço
de asslstencla medico-social (social servlce) complementar da assistenda prestada nas enfermarias e nos ambulatorlos.
Art. 11. Todo pessoal tecltnico e administrativo será nomeado
em commissão, pelo Presidente da Republica, . pelo ministro da
justiça e Negocies Interiores e pelo Director do Departamento, de
accôrdo com os dispositivos que regulam o assumpto no regulamento approvado pelo pecreto n. 15.003, de 15 de seembro
de 1921.
Art. 72. Para os logares de chefes dos serviços technicos serão escolhidos profissionaes de reconltecida competencia.
Art. 73. Os assistentes e adjuntos serão designados pelo
director do Departamento Nacional de Saude Publica, mediante
proposta do respectivo chefe, devidamente informada pelo di·
rector do Hospital.
Art. 74. O administrador será designado pelo dlrector do
Hospital dentre os funccionarios do Departamento Nacional de
Saude Publica.
Art. 75. Serão contractadas enfermeiras diplomadas, nacionaes
ou extrangelras, para os Jogares de enfermeiras chefes.
Art. 76. O director do Hospital contractará o pessoal subalterno, cujas attrlbuições serão fixadas em ordens de serviço.
Art. 77. O pessoal de serviço no Hospital terá as gratificações fixadas na tabella annexa.
Paragraplto unico. Os medicos chefes e assistentes terão sómente uma dlaria, a titulo de auxilio para transporte. Os adjunctos
não receberão remuneração alguma.
Art. 78. O dlrector do Departamento Nacional de Saude Publica, de accOrdo com o Director do Hospital, expedirá as ordens
de serviço que constituirão o regimento interno do hospital, e que
regularão o reglmen de visitas aos doentes, o serviço de ambulatorios e enfermarias, a verificação das faltas e substituição dos
faltosos 1 a organização dos cursos; o regime das enfermeiras praticas e aas alumnas dentro do hospital, as obrigações do pessoal
subalterno, as minuclas de serviço e os pontos omissos deste
regulamento.
Art. 79. O director do hospital, responsavel pelo bom anda·
mento dos serviços, representará ao director geral do Departa·
mento sobre as faltas do pessoal dos serviços technicos e admi·
nistrativos e pedirá a substituição daquelle que não cumprir os
seus deveres.
Rio de Janeiro, iO de novembro de !922. -Joaquim Fer ...
r,eiri.J

Chave~>"

· -

TABELLÃ A QU:E BE REFERE O AR'l'. 97
Gratiíica~ão

i dlrector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H medicos chefes de enfermaria - Diaria . . . .
16 assistentes ( 11 para enfermarias e 5 para serviços especiaes) - Diaria . . ........... .
3 medicos :para serviços auxiliares - Diaria ..
4 medicos mternos . . . . .................. .
i pharmaceutico . . . . . . ............... .
1 administrador (do Departamento) . . .•..•••

600$000
10$000
5$000
!2$000
600$000
600$0(}0
300$000

2 escripturarios (do Departamento) • . . . . . .
100$000
4 auxiliares de escript!l ., .•. "' ,.. . . . • . . . . . . . . . .
250$000
2 dactylographos . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300$000
i porteiro (do Departamento)
... . .. . . . . . . . .
150$000
4 ajudantes . ,. •. . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. ..
150$000
5 enfermeiras diplomadas . . . . . . . . . . . . . . .
600$00{}
l secretaria da Escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400$000
20 enfermeiras attendentes de 1• classe . . . . . .
2510$000
20 enfermeiras attendentes de 2' classe . . . . . .
200$000
20 ep.fermeiras attendentes de a· classe . . . . . .
150$000
3 aJUdantes de pharmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400$·000
i mordoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311)0$000
6 auxiliares de laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . •
250$000
1 roupeira ,.. . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.
250$000
2 ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200$000
4 costureiras . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. ..
150$000
3 lavadeiras . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100$000
3 engommadeirá.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
100$000
1 encarregado de lavanderia . . . . . . . . . . . . .
300'$000
1 cozinheiro . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200$000
2 ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150$000
1 copeiro . . . . • . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. ..
150$000
i mecanico electricista .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . .
300$000
1 pedreiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300$000
1 carpinteiro . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
300$000
1 pintor . . .
.. . .. .. .. . . .. .. . ... .. .. .. ..
300$000
1 foguista . ,.. .. . • ·~ . • . . • • . . • . ..• . • • . . • . . .
200$000
2 chat1ffeurs . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250$000
1 jardineiro . . . . . • ........ .,_..........
150$1000
20 serventes de i•. . . . • . ...............
150$000
30 serventes de 2' . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . .
120$000
Rio de Janeiro, to de novembro de 1922. -Joaquim Fer.-1
reira Chaves.

DECRETO N. 15. 800 -

DE

1o DE ;NOVEMBRO DE 1922

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publ!:ca.s o credito especial de I. 445:313$240, destinado a a !tender a despezas
da consignação «Estrada de Ferro Goyaz - Pessoal e Material», da verba 16• art. 81 da lei orçamentaria da despeza, que 1!igorov. em 1921
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante no der,reto legislativo numero 4. 606, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Viação
e Obras Publioas o credito especial de i. 445:313$240, destinado a att.ender a despezas da consignar;.ão «Estrada do Ferro
Goyaz, Pessoal e Material» - verba 16" - art. 81, da lei orçamentaria da despeza, que vigorou em 1 ?21.
rRio de Janeiro, iO de novembro de 1922, 101" da Indopendencia e 34" da Republica.
EPITAOIO PESSÔA.
1. Pires do Rio ..
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DEGRETO N. 15.801

-DE

10

DE .NOVEMBRO DE i.l9~2

Abre ao Ministerio da Viacão e Obras Publicas o credito especial de 20(1:000$, pára a contrucção de um predio
destinado ás repartições de Correios e Tel'egraphos na cidade de Juiz de Fó1:a
O Pre·s.idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4.509,
de 21 de janeiro deste anno, resolve abrir, peJo Ministerio da
Viação e Obra.s Publicas, o credito especial de 2()10::000$, para
a construcção de um predio destinado ás repartições de Correios e Telegraphos, na cidade de Juiz de Fór-a.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 119!2·2., 101° da Independencia e 311• da Republica.
EPITAOI.O PESSÔA.

J. Pires do Rio.
DECRETO N. 15.t!02

-DE

10

UE NOVEMB'RD UE

1922

·Approva o p1·ojecto do segundo trecho do ramal do rio Feio,
da Estrada de Ferro Noroeste do Bmsil, com o comprimento de 14.5•'W metros
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo, em parte, ao que propoz a Directoria da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, decreta:
Artigo uni co. Fica approvado o projecto organizado pela
Directoria da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o qual
com este bai.:x>a, rubricado pelo director geral de Expediente
da Secretaria de Estado da Viação e Obras Puhlicas. do segundo trecho do ramal do rio Feio, da referida estrada, com
Q comprimento de 14.560 metros.
Rid de Janeiro, 10 de novembro de 1922; 101 o da Inde:p·endencia .e :no da Rcpublica.
EPITACIO PESSÓA.

J. Pires do Rio.

DECHETO N. 15.803 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1922

Cria um Patronato Agrícola nu município de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo, cum uma Estação de Monta annexa
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil de accôrdo com o disposto no art. 53, do Regulamento approvado pelo decreto n. 13.706, de 25 fie julho de 1919 decreta:
Artigo uni co. Fica creado no município de Ribeirão Preto, Est.!ldo de S. Paulo1 _nos predios e terrenos doados pela
respectiva Camara MumCipal, um Patronato Agricola, subor-
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dinado á Directoria do Serviço de Povoamento, o qual terá
annexa urna estação de Monta, revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 11 rlc novembro de 19:>?, Hl'1" rla Indepenc!Pncia P 3'1" da RPpublica.
EPITACIO PESS(lA.

J. Pires llo Rio.

DECRETO N. 15.804- DE 11

DE NOVEMBRO DE

19':)2

Concede á Companhia Lacticinios Pinheiro autorização para
{uncciona1·
O Presidente da Republica dos Estadas Unidos do Brasil,
attendendo ao que requere'UJ F. Botelho Junqueira, na qualidade de director da Companhia Lacticinios Pinheiro, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Companhia Lacticinios Pinheiro, com séde nesta cidade, autorização para funccionar,
com os estatutos que apresentou e ficam approvados. obrigada, porém, a mesma Companhia a cumprir as formalidades
ulteriores exigidas pela legislaJção em vigor.
Rio de Janeiro, H de novembro de 1922, 101• da Inde·pendencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J . .Pires do Rio.

DECRETO N. 15.805 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1!122

Concede á sociedade anonyrna Pilliin(Jton Brothers (Brazil)'
Limited, autorização para (unccionm· na Repnblica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu Pilkington BrotJhers (Jllrazil) Limited, sociedade anonyma com séde em Liverpool, Inglaterra,
e devidamente representada, decreta:
~-\rtigo uni co. E' concedida á sociedade anonyma Pilkington Brothers (Brar.il) Limited autoriz:ação para funccionar
na Republica com os estatutos que apresentou e mediante as
clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro
de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria c Comrnercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislaçã.o em vigor.
Rio de Janeiro, H de novembro de 1922, 101.; da Independencia c 311• da Republica.
EPl~'ACIO

PERSÔA.

I. Ph·(•s rio Rio.

Clauaulas que acompanham o decrdto n. 15.805. deata data
I

A sociedade anonyma Pilkington Brothers (Brazil) Limited, é obrigada a ter um representante geral no B:rasil, com
plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente
resolver as questões que se suscitarem, quer e.om o Governo,
quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade.
H

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á ,jurisdicç!lo de seus tri<bunaes judiciarios ou administrativos, sem
que, em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar
qualquer excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que elles se
refePem.

UI
Fica dependento de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos,
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação do banco, negoeiar em cambiaes ou operar em seguros sem quo, para osso fim, solicite préviamento autorização
especial ao Ministerio dos Negocias da F3.1zenda.
Ser-lhe-ha cassada a aulorizal,".fio para funccionar na Republica se infringir esta clausula.
IV

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

v
'A infraccão de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto dfl réis (i :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no caso de reincirlencia, com a rassação da autorização concedida .pelo d0creto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de JaneiPo, 11 de novembro de i9212, - J. Pires
do Rio.
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DECRETO IN. 15.806-

DE

H

DE NOVEMBO DE

1922

autoriza a emissão de ./.9000:000$ em apolices da divida publica interna da União, destinadas á construcçõ.o de trea
sanatorios para tuberculosos, e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1•, e ~ 5• do art. 5•
do decreto legislativo n. 4. 42l8, de 28 de dezembro de 1921,
decreta:
Art. f.• Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir
apolices da divida publica interna da União, do valor nominal
de 1 :000$ cada uma, juros de 5 o/o ao anno, até a importancia
i. 900:000$, papel, para, convertidas em moeda corrente até
attingir essa quantia, custear a construcção de tres sanatorios
para tuberculosos por Crissiuma Filho & Comp., Drs. Fernando de MagaJ,hães e Mazzini Bueno e Dr. Octavio do Rego
Lopes.
Art. 2.• Fica aberto, ao Ministerio da Fazenda, o credito
de i . 9'00 :000$, papel, para occorrer ás despezas de que trata

o art. 1•.

Art. 3.• Revogam-se as disposiç.ões em contrario.
Rio de Janeiro, H da novembro de 1922, 101• da Independencia a 34• da R:epublica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. i5.807-

DE

H

DE NOVEMBRO DE

1922

Il!!ctifica o decreto rtumero f!J. 7 n. de {o de outubro ultimo,
que concedeu autorização para (uncdonar na Republica
á companhia «!talo-Argentina de Seguros Geraes.,, com
sédc em Buenos Aires, Republica Argentina
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a1t.en<iendo ao que expoz a Inspe<ctoria de Seguros em officio
n. 356, de 17 de outubro ultimo, dirigido ao Ministerio dos
Negocias da Fazenda, resolve declarar que o nome da
sociedade cujo funccionamento na Republica foi autorizado
por decreto n. 15.717, de 1 O tambem de outubro findo, é
«<nstituto Halo-Argentino de Seguros Generales», e não «Companhia Halo-Argentina de Seguros Geraes».
Rio <ie Janeiro, H <ie novembro de 1922, 101• da Indenpendencia e 34• da Republica.
EPITACIO PESSÔA •.

Homero Baptista.
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DECRETO N. 15.808 --

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1922

Concede o direito de montepio a D. Maria da Gloria 1Jutra
Meneahezzi, viuva do inspec'tor de quarta classe, em commissão, da Repartição Geral dos Telcaraphos. ArnaldO.
Meneghezzi. e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional dr>cretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. t.o Fica concedido a D. Maria da Gloria Dutra
Meneghezzi, viuva do inspector de quarta classe. em commissão, da Repartição Ge·ral dos Trlegrapho!l Arnaldo Meneghezzi, o direito de montepio. que ~e fará nn cargo que elle
exercia.
·
·
Art. 2.• A contribuinte pagará as joias e af! contribui-.
ções vencidas de uma só vez ou por desconto em folha.
·
Art. 3.• Revogam-se as disposi~ões em contrario.
Rio de ,Tanciro, H de novembro de 1922, 101 • da Inde.
pendencia e 34• da Republica.
EPl'rAciO PESSÔA.
Homero Baptista.

_,
DEORET.O N. 15.809 -

DE

11

DE DEZEMBRD DE

1922

Approva o regulamento especial para e;eecução dos contracto& de hupotheca de navio& de que trata o decreto numero 15.788, de 8 de novembro do corrente anno
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil. resolve approvar, para execução dos contractos de hypotheca de navios, de que tmta o decreto n. 15.788, de 8 de
corrente mez, o regulamento especial que a este acompanha,
assignado pelo Ministro de Estado da Justiça e Negocias Ir~
teriores.
Rio de Janeiro, em H de novembro de 1922, 101• da Itdependencia e 34° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.
Regulamento a que se refere o decreto n. !5.809, de H de
'vembro de 1922

n~

CAPITULO I
DOS CAR'rORIOS E SERVENTUAJ\IOS

Art. 1.• Para o registro de hypotheca marítima, fica dividido o territorio nacional nos tres districtos seguintes:1
:!lrimeiro, com séde em PernambnliCo, comprehende o ter....,torio do Acre e o~ E~tados do Amazonas, Pará, Maranhão,
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Ceará, Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, IPternambuoo,
Alagoas e Sergipe.
Segundo, com séde na Capital Federal, comprehende os
I~stados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Districto
Federal e São Paulo.
Terceiro, com séde no Rio Grande do Sul, comprahende
os Estados de Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul,
Matto Grosso, Minas Geraes e Goyaz.
tA.rt. 2.• Na séde de cada districto haverá um cartorio privativo destinado ao registro, sob a dir.eccão e responsabilida.
de de serventuario de justiça, com a denominação de - official
privativo de registro de hypotheca marítima- subordinado ao
juiz federal da respectiva secção.
§ f.• As primeiras nomea~;ões desses funccionarios serão
feitas .pelo Governo Federal, sem dependencia de concurso.
As seguintes, porém, serão feitas mediante habilitação e concurso, de accôroo com a legislacllo vigente para a nomeacão
dos serventuarios de justiça.
,§ 2. • Os officiaes do registro de hypotheca marítima serãa removidos, a seu requerimento, e independente de concurso, para os officios do registro de immoveis (art. 856 do
Cod. Civil), no caso de vaga, e por ordem de antiguidade da
nomeação.
§ 3. o Os officiaes poderão nomear escreventes juramentados, denominados sub-officiaes, conforme as necessidades do
serviço.
,§ 4. • Os sub-o.frficiaes teem competencia para escrever os
actos do registro, subscrev•endo-os o official, salvo a enumeração de ordem do protocollo e a sua escripturação, as quaes
incumbem ao official em exercício, pessoal e exclusivamente.
§ 5. o Bi, no cartorio, só houver um sub-official, será elle
o substituto do official, em seus impedimentos e licenças. Si
houver mais de um sub-official, o juiz federal designar!\
a()luelle que deve ser o substituto.

1

CAPITULO II
DOS LIVROS DO CARTORIO

iA:rt. 3.• Os livros indispensaveis em cartorio são os seguintes:
N. f - Protocollo, com 200 folhas.
N. 2 - Inscripção, com 200 folhas.
N. 3 - Indicador real, com 200 folhas.
N. 4 - Indicador pessoal, com 200 folhas.
Paragrapho unico. Poderá o cartorio ter outros livros
como auxiliares, si o official julgar conveniente.
Art. 4. Os quatro livros acima indicados serão de grande formato. abertos, numerados, rubricados e Ancerrados pelo
juiz federal da secção ou pela pessôa a quem elle confiar. essa
trabalho.
Art. 5.• Os livros mencionados no artigo terceiro conservarão sempre os numeras indicados. Findo qualquer delles,
continuará o numero, com a addição successiva das lettras do
alphabeto. Tambem não se interrompe<m os numero~ de ordem
0
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de cada livro, terminada a sua escripturação, mas eontinuarilo
indefinidamente nos livros seguintes.
Art. 6.• A pagina immediat.a á do termo de abertura, assim
como todas as s_eguintes, serão cortadas na parte superior por
tres linhas horizontaes, limitando entre si dous espaços.
No primeiro espaço se escreverá o titulo do livro e o anuo
em que se faz o servico.
No segundo espaço se escreverá a inscripção. Assim:
i9St P10\ocollo

~,

I

t922 PJOCOCOllo

.s•

Nome do apreaentan\e

-3

i z14
~

Nome do apreeen\&D\8

-

t
•

~

Art. 7.• O livro n. i - Protocollo - é a chave do ref!'istro e servirá para o apontamento de todos os títulos apresentados diariamente para serem inscriptos ou averbados.
Esse livro determinará a qualidade e quantidade dos
titulas apresentados, assim como a data da sua apresentação
e o seu numero de ordem.
Art. 8.0 O livro n. 2 - Inscripçlí.o - é destinado para
a inscritpção das hypothecas e será escripturado pela fórma
seguinte:
Cada tnscripcão abrangerá o verso de uma folha, e mais
a face da folha seguinte.
Este espaço será dividido em duas partes iguaes, das
quaes uma, occupando todo o versd da folha antece1ente, será
riscada por linhas perpendiculares em numero bastante para
formarem tantas columnas quantos os requisitos da inscripção
e a outra parte, que occupará a face da fo'lha seguinte, ficarã
em branco para receber as averbações.
Onde findar a inscripção, se traçará uma linha horizontal,
que a separa da seguinte·.
Art. 9.• O livro n, 3- Indicador Real- é o repertorio de
todos os navios, que directa du indirectamente figuram no
livro n. 2, com as precisas •esl)ecificações sobre a nacionalização do navio e os demais requisitos legaeo;.
Art. 10. No livro n. 4 - Indicado'r Pessoal - são escriptos, por extenso, os nomes das pessôas que figurarem,
activa ou passiva, individual ou collectivamente, nos livros do
cartorio, co'm as indicações sobre o domicilio, profissão e as
~eferencias necessarias.
Art. 11. Os livros de registro, salvo o caso de força
maior, não sahirão do cartorio respectivo, po'r nenhum motivo ou pretexto.
Todas as diligencias judiciaes ou extrajudiciaes, que exi~
jam á apresentação de qualquer livro, effectuar-se-hãd no
mesmo cartorio
Art. f2. Todos os dias, ao fechar das horas do registro,
o official guardará debaixo de chave, em logar segnrd, 01
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liVTos Protocollo, InscripQiio e os Indicadores real e pessoal,
bem como o's documentos apresentados, mas não registrado9,
no mesmo dia.
CAPITULO III
DA OllDEM DO SERVIÇO E PROCESSO EM CARTORIO

Art. 13. O serviço de eartorio começará ás 8 e terminará
ás 17 horas, em todos os dias', excepto domingos e feriados.
Art f4. São nullas as inscripções feitas antes ou depois
das sobreditas horas. c civilmente responsavel o official pelas
perdas e damnos, além das penas criminaes em que incorrelt',
salvo havendo prorogação de hora, conforme o disposto no
art. 24.
Art. 15. Lo'go que qualquer titulo fôr apresentado para
ser inscripto ou averbado, o official tomará, no protocollo, a
::lata da sua apresentação e o numero de ordem que em razãd
della lhe competir, reproduzindo no mesmo titulo essa data e
esse numero de ordem.
Msim:
Numero tal. . . . • . ........ (
(Protoco1lo
Pagina tal. . . . . .......... (
Apresentado no dia tal, das 8 ás i2 ou das 12 rus i 7 horas.
Art. 16. O numero de ordem do Protocollo determlna as
prloridaje do titulo e esta a preferencia entre as hypotheca'3.
(Cod. Civ., art. 833.)
Art. 17. Quando duas ou mais pessoas concorrerem ao
mesmo tempo, os titulas apresentados terão o mesmo numero
de ordem. O mesmo tempo quer dizer, de manhã das 8 ás 12
horas, e da tarde das 12 ás i 7 horas.
Art. 18. Não sEI inscreverão no mesmo dia duas hypothecas sobre o mesmo navio, em favor dEI pessoas diversas,
salvo determinando-se precisamente a hora em que SEI lavrou
cada uma das escripturas. (Cod. Civ ., art. 836).
Art. i 9. Tomada a data da apresEintação e o numero de
ordem no protocollo, e reproduzida a mesma data e o numero
de ordem no titulo apresentado, o official prncederá ao registro pelo modo seguinte:
A pessoa que requerer inscripção de qualquer titulo
apresentará ao official :
§ 1.• O titulo.
§ 2.• O extracto do mesmo titulo em duplicata. contendo
todos os requisitos legalmente exigidos para a inscripçlio.
O extracto será assignado pela parte ou por pessoa por ella
autorizada.
Art. 20. Sendo os extractos sufficientcs e C-)nforme-s um
ao outro, o official fará, segundo elles, a inscripção. Si, porém,
os extractos, conformes entre si, não forem sufficientes, o of ..
ficial fará a inscripção supprindo pelo titulo o que no extracto faltar.
Art. ; i . Effectuado o registro, o official procederá assim:
§ 1.• Lançará no Protocollo a nota de - Registrado no
livro tal, numero tal, pagina tal.
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§ 2,0 Indicará, n.o Indicador real, os navios inscrip~ •.
§ 3. 0 Indicará, no Indicador pessJal, as pessoas que figu-

ram na inscripção .
Art. 22. Tomadas as notas antecedentes, e reproduzid~
no titulo a nota de - Registrado no livro tal, numer·0 tal, pa.
gina tal - o official entregará á parte o mesmo titulo e um
dos extractos, numerando e rubricando as folhas respectivas
de um e .c)utro.
~~:~]
Art. 23. No caso de averbar;ão, o official, depois de protocollado o pedido, procederá pela fórma indicada no artigo
antecedente.
Art. 24. Sendo hC)ra de fechar o registro, nenhum acto
mais se poderá praticar.
O official, no livro - Protocollo, onde terminar o serviç,il
do dia, passará certidão do encerramento.
Si, t0davia, ao chegar a hora do encerramento, estiver por
acabar um registro começado, prorogar-se-ha a hora até que
elle se conclua.
Durante a prorogar;ão, porém, nenhuma nova apresentar;ão
se admittirá..
Art. 25. Todos os títulos, que em tempo forem apresentados, e não se puderem registrar antes da hora do encerramento, reservar-se-hão para o dia seguinte, e serão nesse dia
os primeiros registrados.
Art. 26. O official do registro não póde examinar a legalidade dos títulos apresentados, antes de tomar nota da sua
apresentação, e de lhes conferir o numero de ordem, que pela
data da apresentação lhes compita.
Art. 27. Tomada a nota da apresentar;ão, e conferido o
numero de ordem, o official, duvidando da legalidade do titulo,
póde recusar-lhe o registro, ent.regando-o á parte, com a declaração da duvida que achou, para que el!a possa recorrer ao
jmz federal. Neste caso, o official certificará no Protocollo
que o registro ficou adiado pela duvida que elle achou no
titulo, a qual especificará resumidamente.
Art. 28. A parte tem o direito de requerer a0 juiz, que,
não obstante a duvida, mande proceder ao registr.'J. Julgaãa
procedente a duvida, o escrivão do juiz remetterá a certidão
do despacho ao official, que cancellará a ap·resentação no protocollo e archivará a referida certidão.
Art. 29. Sendo a duvida julgada improcedente, a parta
apresentará de novo o titulo, com certidão do despacho do
juiz, e o official procederá logo ao registro, declarando no Protocollo que a duvida foi improcedente, conforme o despacho,
constante da certidão, que fica archivada.
Art. 30. Pela fórma determinada nos artigos antecedentes
procederá o official, quer o titulo lhe pareça nullo, quer lha
pareça falso, ou lhe occorra qualquer duvida, de modo que
sempre salvo o numero de ordem, que ao titulo compita, o
qual só se cancellará á vista de decisão judicial, ou por accor...
do entre as partes.
Art. 31. Os papeis respectivos ao serviço annual ao car.tor~o ;Se.rão archivados sob o rotulo do anno a que pertencerem,
e dlv1d1dos em tantos macas, quanta~ as classes seguintes:

F:xtraotos;
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Titulos:
Documentos;
Decisões sobre o registro .
Todos os papeis de cada classe terão o seu rotulo particular, com o numero de ordem do Protocollo, relativo á inseriPeão ou averbação, a que esses papeis se referem.
Os papeis da mesma classe, que tiverem o mesmo numero
de ordem do Protocollo, serão reunidos e emmaçados sob um
só rotulo.
CAPITULO IV
DA PUBLICIDADE DO REGIS'l'RO

Art. 32. O official do registro é obrigado :
§ 1." A passar, sem dependencia de despacho, as certidões
ttue lhe forem requeridas, nl!.o só dos livros como dos documentos archivados.
§ 2. A mostrar ás partes, sem prejuizo da regularidade do
servioo, os livros do re~istro, dando-lhes com urbanidade os
esclarecimentos verbaes que ellas pedirem.
Art. 33. Qualquer pessoa é competente para requerer certidões do registro, sem importar ao official o interesse que ella
possa ter.
Recusando ou demorando o official a certidão, póde a
parte recorrer ao Juiz Federal que deverá providenciar sobre
o caso com toda a presteza.
Art. 34. As certidões devem passar-se conforme o quesito,
ou quesitos da p-etição, que as requerer.
Todavia, sempre que houver inscripção ou averbação,
posteriores ao acto, cuja certidão se pede, as quaes por qualquer modo o alterem, o official é obrigado a mencionar nesta,
não obstante as especificações do quesito, essas circumstancias,
!Ob pena de responsabilidade pelas perdas e damnos resultantes de certidão ob ou sub-repticia.
Art. 35. As certidões serão passadas com a brevidade
poásivel, não as podendo o official demorar por mais de tres
dias.
Para ser possivel a verificação da demora, o official, logo
que receber alguma petição de certidão, dará á parte a seguinte nota:
cCertidão requerida por F.:. (Data e assignatura) .
. Art. 36. Quando no registro 'houver comprovada affluen~
C!a de trabalho, póde algum dos sub-officiaes ser autorizado
pelo juiz, a requerimento do official, para ~assar as certidões mdependcntemente da subscripcão do mesmo official.
0

OAPITULO V
DA INSCRIPÇÃO, AVERBAÇ.ÃO E CANCELAMENTO

Art. 37. A inscri,pção da hypotheca, além do numero de
ordem, devmiá conter os requisitos enumerados no art. 21,
§to, referente ao art. 12 do decreto n. 15.788', de 8 de noyembro de 1922.
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Art. 38. A inscdpçã.o e a averbação só poderão ser requeridas pelas partes. Consideram-se partes legitimas para
requere l-as:
§ 1.• 'O credor.
§ 2.• O devedor.
§ 3.• As pessoas que os representarem, ou comparece...
rem por parte delles, amda que sem procuração.
§ 4.• 'rodas as pessoas que na inscripção tiverem in..
teresse.
Art. 39. Si antes de inscripta a primeira hypotheca, fôr
apresentada ao official, para inscrever, segunda hypotheca
sobre o mesmo navio, sobrestará elle a inscripção desta, depois de a prenotar, até trinta dias, aguardando .que o interessado inscreva a precedente. (>Codigo Civil art. 837) .
Art. 40. Feita a insoripcão, si contiver quaesquer nullidades, o official não póde roparal-as, e os terceiros teem
o direito de invocat-as a sPtt favor.
Art. 41 . As averbações comprehendem as cessões, su..:
trogacões, a extincção total, ou parcial, e geralmente todas M
oeourrencias, gue ·por qualquêr modo alterem a inscripção,
quer em relaçao ás pessoas, quer em relação aos navios que
nesses actos figuram.
Art. 42. O cancellamento da inscripção e averbacâo effectuar~se-ha mediante certidão escripta na columna do livro respectivo, datada e assignada pelo official, que fará.
twnstar o motivo do cancellamento e o titulo que o autoriza.
Poderão requerel-o as pessoas a quem o registro pre ...
judicar.
Art. 43. Sómente são habeis para o cancellamento o~
Litulos seguintes:
§ t.• Sentença passada em julgado.
§ 2.• Documento authentico, de onde conste o expresso
consentimento dos intere5sados.
Art. 44. O registro, emquanto não se cancellar ou ficar
prescripLo, produzirá todos os seus effeitos leglles, ainda
quando por outra maneira se prove que o contracto está desfeito, extincto, annullado os rescindido.
Paragrapho unico. As nullidades de pleno direito e não
dependentes de acção, urna vez provadas, invalidam o registro ainda que este não se tenha cancellado.
Art. 45. O cancellamento por nullidade da inscripção não
importa a extincção da hypotheca, sendo licito ao credor requerer nova inscripcão, que só valerá desde a sua data.
CAPlTULO Vl
DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 46. A cobrança da divida provênient.e de hypotheca
marítima será feita •por acção executiva regida pelas disposições legaes em vigor.
Art. 47. Como medida assecuratoria aos direitos do credor poderá este, quando se tornar exigível a obrigação, requ~rer o sequestro do navio hypothecado ao juiz federal do
logar em que estiver o navio. Neste caso, não sendo o juiz
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competente para a accão exooutiva, os autos do sequestro
serão remettidos ao juiz da execução perante o qual será o
sequestro convertido em penhora.
Paragrapho uni co. Contra o sequestro assim realizado
não se admittirá recurso de especie alguma.
Art. 43. Os emolumentos dos officiaes de registro s>erão
os mesmos que actualmente recebem os officiaes do registr.o
de hypotheca do Districto Federal.
Art. 4t9. A hypotheca de navio brasileiro constituida
fóra do paiz será inscripla no cartorio do registro de hypolheca maritima do districto em que estiver matriculado o
navio.
Art. '50. As despezas de in,~cripçâo incurrbem ao devedor. As despezas das averbações e certidões pertencem áquelles que as requererem.
Art. 51. O official é obrigado a lançar no titulo registrado e na:=; eertidões a conta dos emolumentos que perceber.
Art.. 52. Serão suspensos por tres mezes a um anno os
officiaes do registro de hypotheca maritima que infringirem
os deveres impostos pelo presente det;rcto c pelo de numero
15.7818, de 8 de nov<embro de 1 9'22.
Arl. 53. Essas penas disciplinares não eximem os officiaes da responsabilidade criminal ou civil em que incorrerem -pelos seus actos, quando principalmente delle resulta
falsidade ou nul!idade, com prejuizo das pessoas interess.a.das
no registro.
Art. 5 í. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, H de novembro de 19Q,2. -Joaquim Fert•eira Chaves.
1

-

DECRETO N. 15.81 o -

DE

11

DE NOVEMBHO DE

1922

J)eclam e;r:tincto um lagar de 4• of(icial do A1'Senal de Guerra
do Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bratendo em vista o disposto no art. 2" do decreto legislativo n. 3. 970, de 31 de dezembro de i 919, resolve declarar
extincto um logar de 4• official do Arsenal de Guerra do Rio
de Janeiro, vago com a nomeacão de Manoel Gonçalves Duarte para o logar de 4• official da Directoria Geral de Contabilidade da :Marinha.
Rio de Janeiro, H de novembro de 1922, 101" da Independencia e 34" da Republica.
~il,

EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. i5.8H-

DE

H

DE NOVEMBRO DE

i922

Approva o Regulamento do Servico de Remonta
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
lJSando da autorização que lhe confere o art. 48, n. f, da Constituição, resolve approvar o Regulamento do Serviço de Remonta, que com este baixa, assignado pelo Dr. João Pandiá
Calogeras, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, H de novembro de f922, fOi• da Indercndencia e 34• da Republica.
EPITACIO

João

Pandiá

PESSÔA.

Caloge1•as.

Regulamento do Serviço de Remonta
O serviço de remonta tem por fim :
a) assegurar o fornecimento dos animaes necessarios ao

Exercito;
b) animar a producção e criação respectiva.
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO FISCAl,

Art. f.• A despeza necessaria á remonta constituirá uma
parte especial do orçamento da Guerra, fixada annualmente
pelo ministro da Guerra, segundo as necessidades do Exercito, tendo em vista :
a) o effectivo dos animaes em tempo de paz accrescido
de 5 o/o para substituições accidentaes;
b) a substituição de fO o/o para conservação desse effectivo;
c) a'l compras resultantes das necessidades eventuaos.
Art. 2.• Os animaes a comprar serão:
Equinos de sella:
Excepcionaes;
Muito bons;
Bons;
Satisfactorios.
Preços:
Excepcional;
l\'Iaximo;
Médio;
Mínimo.
Equinos de tracção: das tres ultimas classes.
Muares de tracção ou carga: das tres ultimas classes.
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CAPITULO li
DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE REMONTAS

Art. 3." O serviço de remonta será dirigid? por um coronel, inspector desse serviço, com o t~tulo de dm~ct.or d~ Remonta (D. R.) directamente subordmado ao !VhmsterJO da
Guerra.
Art. 4. • O D. R. terá como auxiliares: um tenente-coronel, sub-director; um capitão assistente; tres auxiliares de
.
.
.
ct cripta ou amanuenses.
§ 1.• O sub-director é auxiliar e subsl!l ulo nnmcdml o c! o
director.
§ 2." A Directoria de Remonta terá, além das ordenanças
relaúvas aos officia.es acima referidos, mais duas, para os
SP,rviços da secretaria e um chauffeur.
Art. 5.• A séde da DirectoJ'ia de Remonta serú na cidade
'de São Gabriel (Rio Grande tto Sul) .
Art. 6." Ao D. R. incumbe:
a) ter sob su,a direcção o pessoal pertencente ao serviço
de remonta,;
b) centr~lizar todas as informações concernentes á cria~ão do cavali o de guerra;
c) estar ao corrente de todas as necesiscladc:s do Exercito no que diz respeito a animaes;
d) prevêr a importancia das compras ::mnu:ws a effectuar;
c) manter uma cstatislica de todos os reem·su8 r•lJJ animaes dos Est~J~dos do Paiz;
f) constituir as commissões de compra. [ixando os pre-ços que estas deverão pagar conforme o art. 30, dando-lhes
todas as indicações uteis para o desempenho de sua missão;
u) inspecionar, annualmente, entendendo-se préviamente
com os commandantes de Regiões ou Circumscripções, os animaes da.s unidades do :Exercito, particularmente as PslacionadQ!l no F~io Grende do Sul, Par~ná, S. Pr.ulo e Miinas Geraes,
afim de e::;;:aminal-os e julgar as condições delles; informar
ao Nin~t:terio da Guerra do est~do em que se encontram; indicar, ouvidos os commandantes deenas unidades, os meios qw~
julgar convenientes para coneenal-os em eonclic:ões de prestarem bons serviços;
h) ind~~ar dos commandantes das unidades sobre as necessidades e desejos dos mesmos em relação ao aperfeiçoamento dos servicos;
i) inspeccionar os depositas de remontas c as coudelarias nacionaes, ouvindo os respectivos cornmandantes sobre as
Itecessidades e modificações aconselhadas pela expr·rirncia;
j) provocar as ordens do ministro refcrcntPs :i compra
de animaes;
k) regularizar as eornpras de animaes enf J'e as d iffcrentes. regiões e fazer chegar ás cornmissões as quantias nccessanas;
§ 1.• Propor ao 1\Iinistcrio da ÜUCITa as nomeações c dr~
missões dos officiaes do servi co de remonta.
§ 2. Transferir o pessoal, praça de pret, de um para ouJro serviço, bem assim os animaes a que se referiu o art. 43.
0
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Art. 7.• O serviço de escripturacão da inspeotoria terá
os seguintes livros: Registos de documentos arohivados Carga e descarg~ ({o~ animaes - ]dinu~ ({e olfioioª - !!_~
ceita (\ gespez~ .,
·
·
CAPITULO III
DEPOSITO DE REMONTA

Art. s.• Serão creados successivamente seis depositos de
remonta localizados no Rio Grande do Sul, no Paraná, em
8. Paulo, no EstadJ do ltio, em Minas Geraes e Matto Gro~so.1
Os depositas J3 remonta são destinados a receber os ani·
mae~< nacionaes comprados, já manuseados, com a idade ie 3
.ou 4 annos e, na falta destes, animaes mansos, no maximo c_Qm
a idade de 8 annos.
Todos serão nelles conservados até o momento de sua entrega ás unidades.
Paragrapho unico. Os muare3 poderão ser adquirid•J~
com dous annos dd idade.
Art. 9.• Os animaes compradcs, recolhidos aos depcsitos, de fevereiro a abril, ahi permanecerão o tempo necesllario.
para a acclimação o para se habituarem ao regimen de milho.
(ou aveia) e alfah. Ser-lhes-ha ministrado UJp preparo con....
iinuo e progressivo ·de adestrament.1 para sella, tiro ou carga.
Nesc;as condições só poderão ser distribuídos animaes em perf3ito estado, com a idade mínima de 4 annos e meio, ~alv·~
os dEI categoria especial, promptos a entrar immediatamente
mn serviço.
Art. Hl. A cada deposito corresponderá uma zona de exploracão de compras determinada •11elo D. D., adjacencia •la
regi~ o a que tenha de servir.
Art. 11. Os animaes chegados aos depositas soffr~Jrão
uma quarentena, durante a qual serão maleinizados.
Todos os reconhecidos sãos serão submettidos ao regi·
men do art. 9".
Art. 12. Os depositos devm·áo dispõr de potreiro'3 onde
os P.Dimaes serão postos, diariamente, em liberdade, duranta
algumas horas.
Art. 13. Por occasião da chegada dos animaes aos delHJsite:s uma commissão composta do commandante, um official e o veterinario, attendendo á classificação da commissão
de compras, estabelecerá, para cada animal, uma caderneta d~
matrfcula, cuja escripturacão cabe ao veterinario.
Esta caderneta será rubricada pelo commandante do deposito e acompanhará sempre o anunal. Por occasião da sua
chegada ao corpo, G numero tomado no deposito será barrado
em tinta vermelha e substituído ~elo novo numero de ma-.
tricula, e, assim, de cada vez que tenha novo destino.
Nessas caàernetas de matricula o commandante do depositu lançará, em folha especial, o seu julgamento; o me;mn
farão os eommandantes de unidade,; pelas quaes passar, P"9tf;fwtmente, o a:nimal.
Em outra folha especial const:mi .~ resultado da m!llei[lização, assignado pelo veterinario.
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Art. U. O commandante do deposito será responsavel:
a) pelos animaes, desde a data do seu recebimento até
o d1a do embarque ou da entrega ás unidades;
b) pela boa conservação dos m!:smos velando particularmente para que seus cascos sejam cuidadosamente tratall•JS
afim de evitar accidentes.
Art. 15. A distribuição dos animaes aos corpos poderá
cornrçar dous mezes após o recebimt~nto no deposito, por vroposta do commandante ao D. R., que fará as designações com~
for conveniente, de accôrdo com o:;; pedidos recebidos.
~ 1. 0 Para o recebimento dos animaes, nos depositas, os
corpos ou repartições enviarão o J.•essoal encarregado e resronsavel do recebimento e transporte aos destinos.
§ 2.• Ao cabo de dez mezes a remonta annual deve ter
si.h executada, salvo {!S animaes comprados cqm dous ou trc.~
annos.
Art. 16. Cada deposito terá o effectivo seguinte: um
ruajor, commandante; um capitão, ajudante; um 1• tenenf.e,
secretario e commandante do destac~mento; um picador com 9
curso de aperfeiçoamento de equitação; um medico; um velerlnario; um pharmaceutico; um contador; dous amanuenses ou
auxiliares de escripta; um 1• sargento; dous 2"" sargentos:
dous a•• sargentos; tres cabos; seis anspeçadas; dous cabos
ferradores com o curso de apérfeiçoamento da E. V. E.; um
cabtl vetednario; um cabo enfermeiro com o curso de apel"feiooamt!nto da E. V. E.; 35 praças para o serviço, ordenanças,
dJmacão, podendo para este fim serem contractados civis.
Art. i 7. Os depositas de remonta cultivarão forragem
para diminuir quanto possível a massa que lhes for designa.1a
annualmente, podendo, para tal fim, ter trabalhadores ci\'is
em •rumero de dez no maximo, p~a cada um, inclusive um
agronomo idoneo.
Paragrapho unico. Cabe partieularmente ao ajudante a
responsabilidade immediata ua organização, funccionament•> e
ascr;p~uração desse serviço, dt> moao a permiltir, pelo reiatorJO do commandante do deposito que o D. R. verifique, anDualmente, o resultado economico das colheitas.
Art. 18. As f'ubstituiçõee de wmmando serão feita;,~ de
ar;ct.rcto com o n. I. S. G.
Art. 19. Aos commandantes de depositas, além das attrtbuH:i5es e deveres designados nas lPis e regulamentos milita-r-::~ aos chef·~S de cor..r.J.os, incumbe:
o) indicat• ao D. R. as nomea~:ões e demissões elo \J~S
<• al da administração;
L j convocar e prr8iclir as sessões do Cr>nselho Allmini.:'rnf.ivo;
c) abrir, rubricar e cncerr:1~· ·~c.; 1.!v:."S ':In. aclminisLrao:ãr::
;, ti8calizar a sua escripLuracão;
d) rcmeLter annualmente ao D It. '.:m rl)!atorio circ•J:n.;tanciado das occurrencias, propondo as mrdidas uuc julg-a~·
•;c•'IVenient•J., para melhorar o scrvi.co;
e) enviar annualmente, á; m0sm~ au 1ooridadt>, CJ 1napp1:.
c.o;.rga, que obedecerá ao modelo regulamentar, c, mema!mente, o do pessoal e o dos animaes;
1) Ctlmprir e fazer cumprir o presente regulamento~
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!1) solicitar ao D. R. a distribuição dos animaes aos C01'p0s e repartições, á medida que ,se acharem nas condiçÕP'l de
serem fornf'cidos;
h) admittir o 'pessoal civil para plantio, cujo numero
não excederá de 11J homens:
i) fornecer ao D. R. ás informações relativas ao'! recur~os da região em ,numero e qualidade dos animaes 'JUSceptiveis de serem comprados, e em forragem que possa ~er
utilizada para o Exercito;
j) communicar qualquer occurrencia que se der no d~
IJ05Jto.
l>rt. 20. Ao ajudante incumbó as attribuições do fisc.')t
dos 1·egimentos de cavallaria c rnai::: as decorrentes da especialidade do serviço, como .por exemplo: embarque de ani:naP.5
a destino dos corpos e fiscalização das Gadernetas individ•,aes.
Art. 21. Os demais officiaes exercerão no deposito n!tribuições analogas ás consig-nadas nos regulamentos dos c'Jrpos
do :Exercito e as do que forem encarregados pelos commandantes dos depositos e por estei!l julgada& necessaria..q pira a
boa 9rdem e regularidade dos serviços dos estabelecimentils.
MATERIAG

Art. 22. 'Além das casas necess~rias á administra~ãe, moradia dos officiaes, aquartelamento do pessoal, haverá em
cada deposito: 40 arreiamentos comp,letos para montaria de
pracas; uma enfermaria e pharmacia para o pe'lsoal; uma enfermaria e -pharmacia veteri·naria; baias amplas .para 011 aniMaeR pPrr.11tlindo 1icarem ahi sena1rà soltos; deposites para
forrt~gem; dl'IOSito de material; ferramenta de sapa; cart:etas,
carror.as e pr>rtences para os diversos serviços; bois para ca~
retas; antma~s 'J2ara o serviço; 30 cavallares e muares.
ESCRIPTURAÇÃO

Art. 23. Cada deposito terá os seguintes livros:
a) de actas do Conselho Administrativo;
b) de registo de documentos arohivados;
c) de carga e descarga do material;
d) de matricula e resenha dos animaes do deposito, do
qual serão extrahidas as cadernetas individuaes que acompanharão os animaes aos seus differentes destinos;
e) de registo das produccões agrícolas.
Paragra'Pho unico. As minutas de corréspondencia serão
:reunidas e encadernadas annualmente.

no

CONSELHO ADMINISTI\ATIVO

Art. 24. Em cada deposito have:r1á um conselho administrativo com deveres e attrj.buições analogas ás dos corpos (regidos pelos mesmos regula.mentos) no que for applicavel.
Art. 25. Os corpos e estabelecimentos militares enviarão
trimestralmente ao D. R. o numero de animaes mortos, abatidos ou postos fóra de serviço, com explicação da~ causas
que deram loga~ a essas Alterações.
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COMMISSÃO DE COMPRAS

Art. 26. As commi~::;ões de compras se comporão de tres
membros propostos ao ~1. G. pelo D. R. e a este subordinados: um official de cavallaria, um de artilharia e um veterinario, cabendo a presidencia ao mais graduado, que deve ser
official superior. .Serão acompanhados de um amanuense e
dos homens necessarios ao recebimento e conducção dos animaes aos depositas.
Paragrapho unico. A cada deposito de remonta corresponderá uma só commissão de compras, afim de evitar concurrencias.
Art. 27. As compras serã<J feitas, quer por vtagens a.s
fazendas de criação, quer em certos centros fixados pelo D. R.
designados pelo menos com tres mezes de antecedencia, mediante publicações, cartazes em logares frequentados, cartas
aos criadores e noticias nos jornaes.
Art. .28. O preço -dos animaes será fixado annualmente
pelo M. G. mediante informações prestadas pelo D. R.
§ 1.° Cada membro da commissão, por occasião do julgamento do animal, deverá dar-lhe uma nota: muito bom,
bom, satis{actorio, á qual corresponder1ci o preço maxirno,
médio ou mínimo, de conformidade com o art. zo.
§ 2. Não sendo possível fixar definitivamente esses precos, fica, entretanto, estabelecido, como estimulo á criação,
que o preço mínimo, correspondente ao animal classificado
satisfactorio possa ser superior de 30 o/o ao preço médio do
boi na safra anterior.
§ 3. Aos cavallos classificados muito bons, será pago o
preço rnaximo c destinar-se-hão aos officiaes e ás escolas. Si
um cavallo verdadeiramente excepcional for apresentado w
commissão, ella pode~á pagar o preço t.ambem excepcionar,
nos limites fixados pelo D. R.
Art. 29. Os cavallos escolhidos c acceitos pela commissão serão marcados a fogo no casco com ,S (Sella) ou T
(Tracção) e com o numero da série (ordem numeriCa),
O cava~Ilo excepcional será marcado com a lettra El ao
lado da lettra S.
Art. 30. Os aniri:laes .comprados devem preencher as ~e
guintes eondi~cnes:
t•, tres a oito annos;
2", altura mínima 1m,45 para os cavallos c 1m,32 par~
os muares;
3", pellos: de Qreferencia tapados;
4", castrados, e completamente sãos da castracão;
5", sãos e sadios, sem taras ou vícios redhibitorios, bem
conformados, de accôrdo com o seu destino e de bons cascos:
6". mansos, ou simplesmente mansos de baixo (manu~eados) si tiverem quatro annoe ou menos.
Art. 3~1. Os animaes serão apresentados á commi~são, 1ndlvidualmente, pelo cahresto, ou pelo :frl'.in, si forem mansos.
E' prohibida a compra a varrer.
Art. 32. O prbprietario que apresentar um lote de antmaes á commissão fica obrigado a sujeitar-se ao sen 'oeredictum, sem appellaoão. Não poderá excluir nenhnm animal,
obrigando-se a vender qt1alqner numero.
0
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Art. 33. O proprietario se obrigará a manter os animaes
comprados, marcados e resenhados, em potreiros de boas pastagens (ou em estrebaria, si for animal de trato) á sua custa,
até o dia em que o presidente da commissão recebei-os, dentro
de 15 dias, ou mais, mediante accôrdo.
Art. 34. Os animaes comprados serão pagos no acto da
entrega por cheque assignado pelo presidente da commissão,
mediante recibo em que seja estipulado: marca, pello, signaes
~ preço do animal.
Art. 35. Cada commissão estará munida de um registo
de compra, de modelo uniforme, no qual deve notar:
a) cavallo, egua, macho, mula;
b} idade (fornecida pelo veterinario);
e) marca (fornecida pelo veterinario);
d) categoria (de accôrdo com o art. 2o);
e) preço de compra;
f) as notas dadas pelo official (apreciação);
u) observações.
Art. 36. As compras serão effectuadas de 1 de fevereir6
a 30 de abril, sendo os animaes recolhidos :desde logo aos depositas.
COM:III!SSÕES PERMANENTES DE REMONT..A

Art. 37. São instituídas commissões permuur,ntes de remonta:
a) nos '}Orpos de tropa;
b) nas escolas de Estado-Maior, Militar e de A. O.;
c) em cada deposito de remonta.
Essas commissões, designadas pelos respectivos commandantes, serão compostas de tres membros, entre o quaes o
veterinario.
Funccionarão :
a) sempre que tenha de ser fornecido, temporariamente,
um cavallo a official de outro corpo ou serviço e quando es9e
cavallo tenha que ser restituído;
b) para examinar e comprar, se estiver em condições e
puder ser utilizado militarmente, um cavallo escolhido por of.
ficial, no commercio, para sua montada, caso não tenha sido
fornecido o da remonta do corpo;
c) para attestar as alter:u;ões havidas com um anl~
nos casos previstos no art. 49.
·
DISPOSIÇr!BS DIVBl\SA!

:Art. 38. Os officlae.s arregimentados eni corpos montadós
remontam-se por seus corpos; os demais, com direito a
montada, directamente pelos deposi~os, ou de accOrdo com o
art. 46 ..
Art . 39 • Os corpos, serv!ço.s especlaes e estabelecimentos militares farão seus pedidos de animae~ di.rectamente á
D. R.
Art. 40. E' permlttido aos offlciaes generae\1, offlcfaes de
estado-maior, do serviço de remonta, e dos corpos de cavallaria e artil'harla, possutrem, além d() que lhe é fornecido, um
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cavallo de sua propriedalde, que serâ forrageado pelo corpo oú
repartição a que pertencer o official. E' condição essencial,
porém, que esse cavallo satisfaça as condições para o serviço
do Exercito, a juizo da commissão de remonta do corpo.
Paragrapho unico. Os officiaes poderão ter uma de suas
.montadas fóra dos quarteis, continuando com direito ã forragem, uma vez que disponham de baia conveniente. examinalda
pelo veterinario e a juizo do oommand~.nte da unidade. O an1mal deverã fica risolado, sem contacto com qualquer .outro
não maleinizado.
Art. 41. O official montado tem direito a levar a sua
montada e ao transporte da mesma, embora seja de sua pro!(>riedaide p&rticular, quando removido por transferencia ou
classificação.
Parag.rapho uni co. E' prohibido ceder a um cffioial o animal da monta:da de graduados ou de praças engajadas, ou de
outro official.
Art. 42. S3 por motivo grave, com autorlzaçlto do commandante, se tomar!\ o eavallo de uma praça enga,iada que esteja prompta em seu corpo.
Art. 43. Incumbe ao D. R. ter prompta 3 organtzaçll.o
de ldepoo;itos de transição e de remonta moveis, de accõrdl)
com a compo8ição prevlsta no R. S. C •.
Art. 44. Quando varios officiaes, em um corpo montado,
tenham que fazer simultaneamente escolha de •mas montadas,
a ordem de prioridade é regulada po1· suas grarinnções e antiguirladrs. A e.scolha deve ser sempre aprovada e autorizada
pelo chefe do corpo que velarã, além disto, par':\ que nenhum
official, de qualquer graduação, fique mais de tres mezes sem
montada.
Art. 45. Os corpos de tropa montados, designados petci
D. R., terão, além do effectivo regulamentar, Mvallos destinados aos officiaes generaes, officiafls de Estado-Maior e of!iciaes dE' infantaria não arregimentados que pelas suas funcções sejam montados.
Esses :mimalis tomarão parte nos exercicio~ ldlarlos.,
Art. 46. Os cavallos destinados a esses officiaes ficam
divididos em tres categorias:
ift, de officiaes generaes;
2•, de officiaes de E. M., de cavallaria e M artllbárta a
cavallo;
a•, de officiaes de infantaria, de engenharia e de artllhãria montada.
·Paragrapho unicó. Esses animaes, por proposta do general c.':lmmandat:.te ida brigada ao D. R., medtante solicitação da commissão de remonta do corpo, poderãil ser desclassificados. enviados ã fileira, ou reformados os que não estiverem mais em condições de prestar serviço.
Art. 47. Annualmente, os animaes que não estiverem
mais em condições de prestar serviços activos na cavallaria,
porém, em boas C•'ndições, serão fornecidos á infantaria e engenharia para os serviços respe~ivos.
Igualmente serão aproveitados para servir ã remonta dos
trens ou dos comboios os animaes desclassificados dos regimentos de artilharia.
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Art. 48. Os chefes de corpos ou serviços exercem vigi..;
lancia activa e particular sobre os cavallos distribuídos aos
officiaes.
Fóra dos serviços não se lhes deve exigir nenhum grande
esforço. Sob pretexto algum podPm ser montados por pessoal
Pxtranho ao Exercito.
Art. 49. Com permiss.~io do ministro da Guerra, podem
ser fornecidos aos officiaes do Exercito, para desconto ou pagamento á vista, cavallos pertencentes ao Estado; os comprados pela commissão àe compras, pelos preços de acquisição;
os oriundos das coudelarias nacionae~<, mediante avaliação da
commissão perrr"ancnte de remonta da mesma coudelaria e informação do D. R.
Caso o ofiicial rtueira mais tarde vender o cavallo assim
adquirido não o poderá fazer sem autorização do M. G. e informação do D. R. e será dada prioridade ao corpo. A commissão permanente de remonta comprará, pagando, no maximo, o preço an.terior, ou recusará, e, neste caso fica livre a
Yenda ao official.
Art. 50. Cs c.nimaes que se tenham inutilizado para o
serviço militar p3r velhice, doenças graves, etc., rlcvem ser
reformados e vendidos em coneurrencia publica, mediante
proposta do chefe do corpo ou rei)artição ao D. R. O producto
será recolhido ú Dire0~oria de Remonta. Essa proposta deve
ser acompanhada de um attestaao passado pela commissão de
remonta do corpo, no qual serú :1cclarado si lia ou nfin responsabilidade da parte do dctcnt<lr do animal.
§ 1." As baixas pu1· morte serão aütstadas pelo veterinario ou, na falta deste, por uma commissão flo tres officiaes.
§ 2. • As motivadas por outras rausas serão just.ificadas
mediante informação rernettida ao D. lt., autor idade competente para Jazer as descargas.
Art. 5f. Todos os officiaes empregados nos serviços de
remonta serão do quadro a:3tivo do Exercito e pertencerão á
arma de cavallaria, salvo os não combatentes.
'
_Ar:t. 52. O Go-yerno conrerir:í, annualmente, prcmins pe~
cumarws ou premws espec1acs:
a) ao criador que fornecer a cada deposito o melhor
grupo de animaes para a remonta annual, de sua marca;
b) ao criador dn animal vcn(·.edor do campeonato do cavallo d'armas;
c) aos criadores dos animaes vencedores dos ''aids de cavallaria organizados com autorização do M. da Guerra.
Art. 53. Os officiaes effccth·os empregados nos ser-;
viços do remonta, cniitam o tn!n!Hl corno se csf i vcs:Jern arregimentados.
Art. 5-l. Todas as pr:;)ças empregadas nos serviços do remonta poderão engajar-se e reenga,iar-se, emquanto bem ser ...
virem, devendo, porém, ~er ~xr,luida~, em qualquer tempo,
quando a sua permanenCia nno r,onv1er.
1-'0HHAiil':.\MENTO

Art. 55. Para o Deposito do Remonta do S. Simão, fies
reservada a área de 3. 000 hectares (tres mil hectares) dos
campos do Saycan.
Art. 56. A forragem nonnal dos animaes do Exercito
será:
'
a) i" categoria e 2• - seis kilogrammas de milho e quatro de alfafa;
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b) cavalloe de tropa (cav. e artr. a cavallo)
quatro
kilogrammas de milho e quatro de alfafa;
c) cavallos da 3" categoria; de infantaria e metralhadoras; muares de trooçio e curga; r.nimaes de trem e de comlloios - quatro kilogrommos de milho e tres de alfafa;
d) cavallos de officiaes arregimentados de cavallaria e
arfilhat·ia- cinco kilogramrnas de milho e quatro de alfafa.
A aveia póde substituir o milho com vantagem.
Rio de .TanPiro. 11. de novPmhro de Hl22. - .Tot1n Pantliá

Caloacms.
CLASSIFICAÇÃO DOS PELLOS DOS CAVALLOS NO RIO GRANDE DO SUL

Branco (melado, porcellana couro negro).
.
I Constituídos por uma J Gateado ruivo.
Stmples ....... 1 côr só.
Tostado.
Baio rua no.
Alazão.
Preto.

I

:::;._,

Pinhão.
Zaino.
Vcrmelho.
Douradilho.
Baio e nuances.
Gateado e" nuances.
Barroso.
Lobuno.

a) de duas côres sepa-

radas uma sobre o
corpo, a outra preta
localizada nas crinas crinas e nas extremidades.

"'o
~
p.

"'o

"t::

..."'

Q)

<O

u

Tordilho (negro, sabino). (chita roe uas cores nus u- Fouveiro
radas . sobre o corsado).
'
Pf!, ermas e extre-l Azul ego.
mtdades.
Salino.
Mouro.

b) d d

Compostas ...•

•

. t

(

Ro~~~~o e suas nuan-

l

c) de tres côres, das
quaes sómente duas
misturadas e uma
destacada; ou mes-~
mo as tres misturadas.

d):de duas côres, em
manchas.

Rosilho mouro.
Rosilho tostado.
Rosilho alazão.
Rosilho gateado.
Rosilho prateado.
Tordilho vinagre.
Tordilho lobuno.
Pangaré.
Tobiano.
Bragado.
Picarso.
Malacara.

l

(I) Constarão nas.·resenhas, além do pello, as marcas a fogo, o~ signac~ par·

t leu lares na cabeça, tronco, pernas, cauda e nos cascos.
At~m

das deslcnaçl!es de peitos referidas,'.ha outras menos

vutr:are~.
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DEPOSITO DE REMONTA DE S. SIMlO

CADERNETA INDIVIDUAL
(a que se refere o art. 13)
CAVALLO (~gua,

mulo, a)

N. de matricula no deposito ............................ ..
,. •

•

,. 8• R/C ••....•••••••..••......••..•..•

,. ,.

•

• tO• BfC............................ .• . 19

(NUMERO DE MATRICULA)

Sexo

Data do
nascimento

Logar do
nascimento
(Criador)

Altura

Origem

Pae

1-

Pello
e slgnaes

Preço

1No acto
No actoj da
da
entrega
compra ao corpo

>'

~
8
~
!Jl

~

I
O Commandante do Deposito de Remonta
Major P.~ •••

a
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DESTINO E JULGAMENTO DOS OJPFERENTES CHI!FBS

Deposito de Remonta de S. Simão
Ao chegar ao deposito achava-se um pouco emmagrecido, porém em pouco tempo retomou o excellente estado
e apresentou bello typo, bem feito e de bons membros.
Deve prestar-se a um bom cavallo para a cavallaria.

347

s• R/C
1• anno - Excellente cavatlo, porém ainda pouco
desembaraçado para o serviço.
2• anno - Lucrou grandemente ; energico e resls·
tente.

564

O Commandante do 8" R/C
F •...•
----------------------------------------~---

100 BJC
Cavallo edoso, bem conservado, susceptível de
prestar l)om serviço.
O Commandante do to• B/C
F .....

19

AC.TOl!l 00 PODER EXECUTiVO

JUIZO DO O. R.

1920 - Bom cavallo; excellente modelo de cavallo de
tropa. Capaz de prestar muito serviço.

O D. R.

General F ....•

1921- Verdadeiro typo de cavallo de tropa. Boa conser-

vação.

O D. R.
General F .....

1922- .. .
1923- .. .
19~- .. .
1925 - Um pouco esgotado. Póde prestar bons serviços
na anna;te infantaria. A desclassificar.

o

D. R.

General F ....

--------------------·-----------·
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MALEINIZAÇlO

Temperatura inicial (média).
Temperatura maxlma.
Reacçlo thermica.
Reacçlo local.

O veterinario
F •••

CASTRAÇlO

Data
Proceaao emprqaclo

O veterlttado
l'l

F •••

Rio de janeiro, 11 de novembro de 1922. - Joao Pandld

Ciúogtras.
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DECRETO N. 15.812-

DB

13 DB

NOVEMBRO DB

1922

R.esolve adquirir o antigo Palacete da marquesa de SantotJ
sito á avenida Pedrp Ivo, 447, hoje avenida D. Pedro.i
11, nesta Capital
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. 6, do artigo 49, da lei
n. 4.555, de 10 de agosto findo, resolve ad~irir o antigo
palacete da Marqueza de Santos1 sito á avemda Pedro Ivo,
n. 147 (hoje D. Pedro li), nesta
Capital{ e pertencente á
firma Rime & Comp., com uma área tota de 14.500 metros
quadrados, dando em permuta as sobras do quarteirão n. i,
da planta dos terrenos do Caes do Porto, que constituem os
·lotes ns. 6, 7, 8, 9, 10, H, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
com a area total de 4. 353 metros quadrados, inclusive os re~
manescentes do antigo trapiche da Ordem, sem onus de es~
pecie alguma para a supra ~itada firma.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1922, 101• da Ind~
pendencia e 34• da Republica.J
EPITACIO PBSSÔA,

'J_oll.Q Pandid Calogeras.

DECRETO N. 15.813-

DB

13

DB NOVEMBRO DE

1922

Approva o novo reuula:m:ento sobre guias de ezportagiJo
O Pr.esidente da ll.epublica dos Estados Unidos dO Brasil;
na fórma do disposto no art. 160 da lei n. -i.555, de 10 de
agosto do corrente anno, resolve approvar o regulamento 11obre
guias de exportação que a este acompanha, e vae assignado
pelo Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1922, fOfo da Independencia e 34" da Republica.
EPITACIO PBSBÔA.·

Homero

Baptista.~

aeoulamento das guia• de uponaglo
CAPI'I'ULO I
DAS GUIAS DE EXt'ORTAcjÃO

c~rt. f.• As guias de exportação, de que trata o art. 190
do Regulamento da Marinha Mercante e Navegação de Cabotagem. a que se refere o decreto n. i O. 524, de 23 de outubro
de 1913, ficam extensivas a todas as mercadorias, nacionaea
pu nacionalizadas, que sahirem de um para outros portos na-

ACTOS DO PODER EXECU'riVO

cionaes e ás que sahirem de qualquf!r \ocalidaclr do lerril.orio
nacional para o exterior do Brasil.
Art. 2.• As mercadorias sabidas de um lJara llutro portl."l
do Brasil ou de uma localidade para outra <ie qualquer outro
Estado do Brasil, em transit.o :reJas Republicas vizinhas. ficam
sujeitas ás guias de P:xporl ação de que trata o artigo anterior.
Paragrnpho unico. Para que nã'o se verifique o fac f o dr~
existirem dous documentos rorrespondeutes a uma só merca~
doria, não será permittido o processo, em duas rcparUvões
físcaes, de guias corresponrlenles a um3 unica rxportação.
A guia dat: mercadot·ias. com destino ao exterior. que
transitarem, por mais de uma repartição, dentro ou não do
mesmo Estado, será feita no ponto expeditor, conforme o modelo ~<\. (exportQÇão para !ocalídades brasileiras), sendo a guia
do modelo B (exportação para o exterior do Brasil) organi ..
sada no ultimo porto on local i dado brai<il~iros em que tran~
sitarem a~ merca.dor1as.
Quando, porém, as mercadorias sahirem de uma localin
dade interior, sBm soffrer transbordo ou mudanca rlf' conqurcão nas localidades fronttiri~as, ca~o eommum no Estado
dr.' Rio Grande do Sul. as \;'tl ias do mor1elo B ~erão feitas no
local da expedicão.
Art. 3. • São consideradas mercadorias, para os -~'ins dos
arts. 1 e 2", as moedas metallic~s e fiduciarias nacionaes .e
estrangeiras, as eneommendas, os animaes, a exportação feita
·}Jelo Governo Federal, as provi"ões para o~ navios cstrangeir·ps .e o combustivel embarcado em cada porto para consumo
de bordo.
Paragrapho llllico. Só não rS exigível guia de export3.1;;ão
para as encommendas ou amostras cujo valor commercial não
exceder de 20~, e p~ra a bagagem que acompanhar ·O passageiro, excepto quando est.a contiyer mercadoria estrangeira,
embora .iá narinnalisada.
9

CAPITULO H
DO N.UME!tO JJE Hlli.\S E DD .'ll.;fJ DESTINO

Art. 4. • As guias de exporl açã•J para os portos nacionae~
serão apN:-~entadas, em lres vias, á reparticão fiscal do Jogar
de exportacão, que lhes dará os scguint.f's destinM, depois do
preenchidas todas as formalidades legaes:
a) a 1• via ficará archivada na reparticão expedit.ora:
bl a 2' via será remettida á repartição do destino da mercadoria:
c) a 3' via será remel.tida á Directoria de 1Estatistica
CommerciaL no Rio de Janeiro, como drtermina o art. 13.
Art. 5. As guilo\s de exporfacão para o nxterior cto Brasil
serão, Lambem, apr~sentadas á rera.rti,c~ fisc~l do Io~ar de
c:xporta.ção, em duas vi2s: a primeira via será ahi archivada.
c a segunda remettida á Directoria de Estatistica Commercial,
de accôrdo rom o art. 13.
0
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C.\PITl!LO Ili
DOS

E)IOLU..\f El\"TilS

ou

ArL 6." As primeiras vias serão cscripfas á nli\1)
á
nwcllina. f'JJl tinta inclelPYel, o sellarlas com c~lampilln1s no
valor do :!!\i; podem as dPmais vias sor copiadas lJUI' qualquer
IH'Ot~csso. rlcsrtr! qu c fiCJll •!m faeilmcnf1~ lcgivr· JS.
Paragt·aplw nnico. Na falta dn ost.ampillm;;; o scllo S'Ji"<Í.
coiJradll por ycr!Ja, lançada no doeu mcn lo eOillJH'.Lcni.L!.

C.\l'ITL!LO IV
DOS

:\JODFTJJN

DM-l GUIAS lJ!l EXPOilTAÇÃO

.\1·t. i." Uas guicts dn exportação, o1·gani~.adas de accôrllo
o~ JIJOri<•l•'s an!l<'XO:', elevem constar:
a) a nunwraçüo.
C11mpetc esta exe.lll~iYamc!tln :'!. autoridade fiscal.
A numm·aç.iio rins g11ias para 11 cxlr•t·ior ,;1Tá rJivoesa. da
da~ guias que SI\ rl'fc>t'ii'rm ú exportar;-.fw para localidades naci"naes: a nunH•r·ar;-f\o começará pelo llllllH't'o ·J PIIl cada mcz;
ú i o no mo do exportador. ~ua rc~idrneia o ti a srSdo da
firma commcrcial;
c) a nacionalidade da mercadoria.
Mercadoria nacional - a quo ó produzida no Brasil; nacionalizada a estrangeira uuc pagou dirPitos aduaneiros
1111 Brasil;
d) pror·rdi•Jleia da 111rrr.arloria:
A locrrlicladc ou Estado brasilcü·o do onde proc~:de a mercadoria;
r•, ;'\orJlf1 il:l fii'IJ;a a qrHl ,~ ron~ignada a mr•r<·arlol'ia ou a
dr·claraçfio «a m'dcm», quando, assim, fôr exportada;
f) a localidarlc c Estado brasileiros on a Jncalidarln e
pai;, csf.rangPiros do nlterior destino rla mercadoria.
A lucalidadf' on paiz para o qual foi ycndida a mercadoria,
cmhora soffra osta transbordo ou passe em transif.o pot· outra
Joc:1lidade hrasikira ou paiz o~lrangciro.
l'\o ca-;o de I'Xporla(;iio sem destino prl'fixacl·,, '' <•::por·tador
fica nbrigarlo a commun icar á Diroctoria GPra I de J·:~t alist ica
Comnwrcial até o r.oo dia da data da exportação o ulf illlo porto
]J•Ir rllr conhPcirln da estadia nu paragem ria mcrc:1d<1:·i:t por
cllo exportada.
a) em transito:
A d~"rlarar;-ão do llllril'' da rr•puhlica yi;.iJtlJ:J, de outro
IJlialqli"'' paiz, nu do porto naeional por o:1rlr• pas,;a em transito
a !1I'•J·r·adn:·i:•. Pal'a eh"~mr :10 scu rJ,•,;Ijn" nif<'l'i"'·:
!1) m<·io dr\ transpot'l.e:
O llflllll' P a narionalirlad<· da l'illl'at·c:~~·;lo, nome da r,stmda
dt' feiTO uu do rlllf.ro !J'Ialqucr nwio rk• l''lndnr~:ão;
il dala rla ,;ahiila d:t t•nü•atT:H:ã•l rpre frau~iJlli'!:l!' a nwr'""luri·• ·
'rrde da mr•rr.aclol'ia l'll1 moeda nacional.

r'''''

·' n'
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O exporlauor Led. que drclarat·, na guia, o frete mariUmo
ou terrestre que pagar pelo transporte uo ponto de expedi~~ão
ao local do tlestino das mercadorias referidas na guia;
Sempre que o frete for declarado approximado o exportador ,; obrigado a ral i.ficar ou reetifiear o Yalor dcelaradu
âentro de 30 dias Lia data da sahida do navio.
/;) a marca, o numero, a quanLidauc c a cS11ecic dos
volumes;
l) a especificação da mercadoria.
O ·exportador deverá indicar as mercadorias com as denominações proprias, Llc aeeünlo com a venda realizada o a
respectiva factura commercial, c de conformidade com o disposto no art. ·12;
111) o peso em kilogrammas.
O peso lJrulo dos volumes e n !Jrul.o uu liquido uc: cada
ospccie de mercadoria.
O exportador. sempt'l' que JôJ' possiyel, declarará o peso
liquido da. mcreadoria, isto t\ o pes11 da mercadoria sc[)aeada
de seus envoltorios, Ianf.o exlcrnos como internos. Em caso
contrario, declarará o beulo ua mercadoria, isto é, o da mercadoria, com o dos papeis. cavas (I ontras matcrias neccssarias
o seu bom acondicionamento, excluídos, unicamente, os quo
fon•m uo maueira tosca;
n) o valor commercial em moeda Haciunal.0 valor pot' que foi YPndida a mercadoria, t·xrluitlo o
freto do local de exportação au do clc:;tino.
Art. 8." 1\lt'm dos pesos, o c>xporlador deelararú a quanti~
dado ou medição das mcreadurias que :oão geralmente negociadas nessas espccies.
Art. 9. Modelo das guias: As guia>; {leverão ser impressa~
por conta de cada exportador, de conformidade com os modelos
annexo&, com as dimensões du Om,33 por Om,2~. c do modo seguinte: em papel amarei! o as de exportação para o exterior do
Brasil (modelo B), c em papel branco as que ·se referirem a.
mercadorias destinadas a localidades bl'asileiras (modelo A),
terão todas no Ycrso. onde nada poderá ser eseripto pelo exportador, as inslrucções 1;ondantes dos moLlelos annexos.
Art. 10. Não ])Odcrão consl ar Lia mesma guia mercadorias
que se clestinPm a mais d1~ um portn ou localidade, nem merca-dorias nacionaes c nacionalizadas, exnepLo quando, em um
mesmo volume, hnuvet· Ps~as dua10 espcch~~. caso em que o
oxportar.lor fi('a obrigado a uer:larar, ap<'•s cada addi(;ão, so a
mercadori:l ó nacional ou nacinnalizada.
Art. 11. Cada mercadoria deverá trazer a declaração do
seu peso c Yalor cnmnWJ'·cial; 1; prnhihido pnglobal', l'lll um s6
peso (hrulo da mPreadori<J. on I iqu idu 1 um num s1í valor.
merrarlorias di t'fermltrs.
Art. 12. Não serãn lH'l'lll i [ [i Lias declaracões goenericas tacs
como: tecidos ou tecidos de algodfin. oltt·as de ~ferro nt;Ligm;
de amarinho, bebidas, frncla:;, mobilias, Jerrag·cns, n;achinai:i
prodnctos .chimicos, gpncros alit~HmLicios, louças, etc.
'
Na gma dewrá couqar: tec1do de algodão crú. tecido do
al~oclão tini o, t_ecitlo dn algodão l~t·a1wn ou estampado, roupa H
fmtas de algodao. n~nda de algndiío, dt> linlto, etc.; fogões tle
feuo. fcrr(ls de Pngotnmar, de .
. Quand<? .se tratar de arl.igos de armarinho, prodúctus chimtcos. bebtclas c fructos, devcr-se-ft especificar cada artigo
assim como cada vroduclo c!Jimico, inuicado o nome de cad~
0
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Com rela~ão <Í mobilia, tlcvcrá
t•on~lar: ·t·adt>ira de madPira, secrnlári<t ur~ at;:n, ele. Sobn\
ferragens, a designa~·iio de eaúa quali?ado; sobre madeim~.

<'SfJCt' ic, sc11 pt•so c valor.

mencionar o nome da arvorr, ,jacaramla. perolla, etc., se em
tún•s. em taboas, e assim por deante.
. . .
. .
NP cas,, do arti~os que, por sua mulL1p!JcJdauc chffrcultenl o JII'I'Jiilt'O do tlr•spacho, a guia ui' ~·xpol'far;ão pndPrá Hf'I'
}'llh~tituida por cúpia Ji('[ ria faetura ori~inal uiri;;ida ao destinalario.
E~sa f<1clura, deYidamcn I o ant henticada pela repartição
dn poslo de embarqun dPw•r:í. sc1' ann('xada <Í resrrctiva guia
que contcrtt apenas a designa1;fío O"l'lleriea das mercadorias.,
CAPIXCLO V

Art.. J 3. Todas as tPrceit·as vias das grtias de cxportacão
para lrwalidadcH brasileiras c as segundas wrrespondentcs a
mercadoria.s que f:ahirem para o exterior, tenham ou não em}Jarcadn as mesmas. dcYem SPI.' r-nviadas. pela respeetiva reparf,i,:iíu f'iseal, á J)ircel.oria. de J·:~lati~fh~a. Gommercial, no Hio de
.laneíru, semanalmente, pelo Correio, e so!J J'egü;t.ro, acompan!Htda!:l de um officio em que .sejam declarados a quantidade e
os numero.~ dr. cada cspeeic de documentos· rcmeltidos. As
guias serão numeradas de accurdo com o que determina a leLtra
a do art. 7".
Jlaragrapho 1111ico. A Alfarllicga do !li o de Janeiro fará
cHIJ·pg·a das mcncionarJas guias, todas as scmartas, rwr proLoenllo. uwdianle recibo.
Arl. 1 'r. Para tine a Dirccf.oria úe K.;ta!i~Uca Commcrcial
possa ,.;abr•J· que IH'nhuma guia deixou do lho ser entregue, por
Pxfr:win do Correio ou descuido das repartições fiscaes, deycrão eslas, 110 principio dn eada n1ez. cnmmnnicar-lhe, por
nf'ficio, qual o numero de cada espccic do guias processadas nu
mez anterior.
Paragrapllo unien . .'io caso de f'XfraYin das ~e~nnrlas Yia~.
as prittlcit·a~ ~crão, quando requisitadas t·rnietlida:-; ,;\, Diredoria df1 E~tatistica Cnrnnwreial. rJilC a,; drvolvcr:í {t repartir;ií•l Jiseal rPmctlr•n!e, logo que LP.ul!a cxt raldd•• as neccssarias
notas nu c•ípias.
Arl. J:J. Si as mnrcadorias eons!antr•,· r]p lJllHt guia nu
pal'lrl drllas não puderem embarcar ou sc;:;uir. o Pmpregado
adtuuwiro. incumbido dn seti dcscmbara~·o, · far:i a declaração
no Yf'l'."O da mesma. no Ioga!' rcsprd.ivo, do não embarque das
mercadorias on mencionará os voTunws fJlW dnixaram de eml•arear on seguir. Todas a~ notas feitas na.; primeira~ vias doverão .ser reproduz idas nas scgnndas (' fprr,,•iras.
Paragraplio nnieo. A;; met·eadorias que deixarem de em]Jai·r.al' ficam sujeitas a novas guias.
Art. 1G. 0:; Yolumcs só poderão SPI' Blwrto,g para verifil'ação do conteúdo JW pnr!o ou lncalidadr elo dust in o, salvo ~i
l.wnn•r drm!l!:lc.ia _on suspeita fundada, caso Pm qtw !JfldPr:í. ser
Je1!a a Yl'r11Icaçao antes do emiJai·qnc ou sahida.
"\!'~. 17. O f~nccionario fiscal,. ':eriiieada qualquer irregular](ladc na gura qn~ lhe fôr l';;~lnbida, conYidará o expor1adl•l' a fazer a necessana correcçao e, no caso do recusa por
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parte ~t~. dará C'J~:ÍIW'IÚO dr, ~a.ct.o .& :.•J'j:.ri•iaf.!'!
t>:-::!'_,1!, {J'V'a ~ !!le seja ap{rl~-=• a !"?~:;··:o-c_~-;'õ. r::;:it&.
?~~'a.:;E.Y• •,;.::: ::>'.'.
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C.\PITU.O VI
DAS MUJ,TAS

Art. 1!). Aos infracforcs das prPsrntes disposições. além
das penalidades constantes das leis em vigor, Sf-l'ão impostas,
pelos chefes das repart.iç:õf's i'iE('aes, as multas seguintes:
o.) dP 2•0·$ a 50~ aos que dt•ixarettt dP l'azt•r a espeeifieaç:ão 'flelalhada da mercadoria;
b) ele 20$ a 50$ aos que Pnglolmn•nt. nunt :-;ú lJPSO (bruto
da mercadoria ou liquido), ou num sú valor, nw1·cadorias
differentes;
c) de 2CI$ a 510-$ aos que dcixarmtt de dar (J peso ou o
valor de qual,quer mercadoria;
d) de 50$ a 200$ aos que fizcrl'!lll falsa~ drelarac:õcs
quanto á cspecie dos volumes, pesos ou Yalor contnwr·cial;
e) de 20$ a 50$ aos que deixarr'nt dr• declarar qualquer
mercadoria;
f) de 20!jl aos qw~ se sen:it·r•Jtt dt• g-uia~ di n,.,.I'Jti ,., .Jus
modelos anncxos;
g) de 50$ a JOO$ aos que dl'l'lararcJit SIT a mPrc:adoria
nacional, quando nacionalizada 1111 Psf.rangcira 1• Yici'-\'C!'sa;
h) de :.::OiJ; aos quP dl'ixal't'Jll de ·dt>elaraJ' a I'PJ'darlt-ira localidade c paiz do destino ela mrrr-adoria, no ca,;o dr• export.acão para <l rxfPrior. ()quando :il' fr:tlnt• ti<~ r•:;:pnt·f.ar;iio d1•nfro
do paiz, a localidalio l) Estados brasileiros a que a mc,.;tua se
destina:
i) de 50$ a fi00'$ aos .que deixarent de• razPt' a declaração
de que trata a !cUra f do art. 7o;
j) do 20$ a 50$ aos que commcf.Lerrlll quaesqum· outros
erros ou omissões;
k) de 1-00'$ a 500$ si, dest.inadas ao exterior, tiverem as
mercadorias entrada no navio ou forem encontradas em
qualquer vehiculo sem estar a competente guia jit desembaraçada pela repartição fiscal;
l) de 50$ a 110{)$ ao exportadm· que rlcr na guia, como
destino da mercadoria, um paiz P,S(r·ang-Piro (]Uanrlo ('lia se
destinar. Pmbnra em transito, ]JI'las f'l'lJ\lhl iras visinhns. as
localidades naciomws r vice-versa:
·
m) rle :2>0$ aos qrtP rlPixarelll r]P, d,•el:trrJJ' o r,·pfe !llaritinto ou lr>rn•sl.r<' ria nJerTadnria 011 rpu• " fizPr't'llt <'111 ntor',{)a
estrangPirn;
n) rJP, 10W!i a SOO$ ;ís cnntp:JniJia,-~ rk nai·Pgar,ün. ·S('US
agentes ou ao eapitiio ou mest.re da cmbarr:nc:fto nacional ou
estrangeira que receberem, em portos nacinnars, comlmstivf\1
para cnnsurno de bordo, scnt que tPnha 'ido apn·~entada, de

Antes de encher a güia veja instrflCÇões

no verso

•................•...•....•......•.................. em ............ de ..................... de .... .
(Nome e local da Repartição Fiscal)
Guia de expo1.• tação para as localidades bt•asileiras

Ao Sr ...............•..................• para desembaraçar,

De3embaracci ........................................... que
(Declarar o numero de volumes por extenso)
seguiram.

estando conforme.
Em ..•....• de .........••...•...... de 19.......

Em ......... de ........................ de 19 ..... .

0...................................................
Nome do expedidor (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
(Residencia (b) N........ rua ..................................

0 ................................................. .
1

Porto ou cidade de destino da mercadoria (f) .................... .

·j Estado de destino da mercadoria (f) ............................. .

Cidade (b) ..................................... o... o............

I

Em transito por (g) ............................................ .

I Meio de transporte (h) ............•..........•..................
Procedentes de (d) .........•.......... ~~~~i-~~~ . -~~ -~~~i. .~~l.i~~~~~ I Data da partida (i) ............................................. .
Consignadas a (c) ............................................... I Frete das mercadorias (j) ....................................... .
Despacha ..... as mercadorias abaixo (c) .........................
1

0

A'!toris ...... ao despachante aduaneiro .................................•.... a despachar as mercadorias constantes da presente guia

.................................... ··········· ............. .

•...............•. de ••••••• de ..................... de 19

(Assignatura do exportador)

Peso em kilogramma (m)
Marcas
e
numeros

Qualidade
dos
volumes

Especie
do
volume

I

Valor
Commercial
(em moeda
n:1cional

Especificação detalhada das mercadorias
(1)

Bruto
dos voluml!s

Bruto
ou liquido na
mercadoria

(n)
i

I

I

'

i

'

i

I

I

II
I
I

I
I

'
:

I
I

I

I
I
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INSTRUCÇCIES PARA O MODELO A
Por esta guia organiza o Governo Federal a estatística do commercio interior. São sujeitas a ella todas as mercadorias, nacionaes ou nacionalizadas, sabidas de um para outros portos nacionaes, como as sabidas de uma localidade para outra de qualquer
outro Estado do Brasil em transito pelas republicas visinhas. Deve ser apresesentada, em tres vias, ás repartições federaes das locaidades de exportação é feita com o maximo cuidado, de accôrdo com os dispositivos da lei, para evitar as respectivas multas.
Sendo expressamente prohibida a exhibição das guias nas repartições fiscaes, o exportador fica assim garantido do sigillo de
suas declarações das quaes não se dará conhecimento ás pessoas estranhas ao objecto das mesmas.
MODO DE ENCHER AS GUIAS

b) Nessas tres linhas o exportador declarará seu nome, residencia ou séde de firma commercial e cidade em que é estabelecido:
c) Nessa linha o exportador deve declarar se a mercadoria é
nacional ou nacionalizada.
Nacional, a produzida no Brasil; nacionalizada, a mercadoria
estrangeira que pagou direitos aduaneiros no Brasil.
Não poderão constar da mesma guia mercadorias que se destinem a mais de um porto ou localidadde, nem mercadorias nacionaes e nacionalizadas, excepto quando, em um mesmo volume,
houver essas duas especies, caso em que o exportador fica obrigado
a declarar, após cada addição, a nacionalidade de cada uma.
a) Procedencia das mercadorias.
!\essa linha o exportador mencionará a localidade ou o Estado
de or.áe p:·ocede a mercadoria.
e) Consignada a.
Nessa linha o exportador mencionará o nome da firma a que é
consignada a mercadoria ou a declaração •a ordem» quando for
assim exportada.
f) Nessas linhas o exportador deve declarar o porto ou a localidade e o respectivo Estado brasileiro para que foi vendida a mercadoria e não aquelle a que se destina o navio ou a estrada de
ferro que a transporta.
Assim as mercadorias sabidas, por exemplo, do Rio de janeiro,
para Matto Grosso ou Rio Grande do Sul, com transbordo por
Buenos Aires ou Montevidéo, o exportador deve mencionar como
destino aquelles Estados brasileiros.
g) Em transito por.
Nessa linha o exportador mencionará o nome da republica visinha ou do porto nacional por onde passa em transito a mercadoria, para chegar ao porto ou a localidade brasileira de destino.
lz) !lleios de transporte.
Nessa linha o exportador mencionará o nome e a nacionalidade
da embarcação, nome da estrada de ferro ou de outro qualquer
meio de conducção.
i) Data de partida.
Nessa linha o exportador mencionará a data approximada da
sabida da embarcação ou de qualquer outro vehiculo que transportar a mercadoria.
j) Frete da mercador·a.
!':essa linha o exportador mencionará o frete em moeda nacional, nraritimo ou terrestre, que pagar pelo transporte do ponto
da e}:pcdição ao local do destino das mercadorias contidas nas
guias.
1) A especificação da mercadoria.
Nessa linha o exportador deve fazer a especificação completa
a mercadoria.
Não serão permittidas declarações genericas, taes como: tecidos, assucar, borracha, productos chimicos, couros, machinas, artigos de armarinho, bebidas, fructos, mobilias, madeiras, etc. Os
exportadores deverão especificar: tecidos de seda, de linho, de algodão crú, tinto, branco, estampado, etc., assucar crystal branco,
demerara, mascavo, etc., borracha, seringa fina, sernamby, mang1beira. etc., soda caustica, morphina, cocaína, acido nítrico, etc.,
couros salgados, seccos, envernizados, etc., locomotivas a vapor,

machinas para fiação, motor electrico etc., fitas de seda, linha de
algodão para coser, agulhas, alfinetes, etc., vinho do Porto, vinho
tinto, vermouth, etc., laranjas, mangas, uvas, etc., cadeiras de madeira, secretárias de aço, etc., jacarandá, cedro, peroba, etc.
Para cada especie e qualidade de mercadoria, o exportador declarará o peso bruto da mercadoria ou o liquido e o valor commercial, não sendo permittido englobai-os em mercadorias differentes.
m) Peso em kilogrammos.
Na primeira columna o exportador deve declarar o peso bruto
dos volumes e na segunda o bruto das mercadorias ou o liquido
das mercadorias, devendo além do peso declarar o seguinte: quantidade ou medição das mercadorias negociadas nessas especies.
Tratando-se de automovel, locomotivas e chapéos, o numero; de
madeiras, os metros cubicos; de tijolos, os milheiros, etc.
O exportador sempre que for possível declarará o peso liquido
da mercadoria,-isto é, o peso da mercadoria separada de seus envoltorios, tanto externos como internos. Não o sendo, declarará o
peso bruto da mercadoria, isto é, o da mercadoria, incluindo-se no
peso os papeis, capas e outras materias necessarias para o seu bom
acondicionamento, excluindo-se unicamente os que forem de madeira tosca.
n) Valor commercial em moeda nacional.
Nessa linha o exflortador terá de mencionar o valor commercial, em moeda nacional de cada mercadoria, isto é, o preço por
que foi vendida ao importador, exclusive o frete da localidade brasileira de exportação a de destino. Não se trata, portanto, do
valor ofiicial da tarifa aduaneira nem da pauta estadual de exportação.
As mercadorias estrangeiras, descarregadas em um porto nacional mas que vierem manifestadas em transito para outro porto do
Brasil ou do exterior não ficam sujeitas a esta guia e sim ao despacho de transito.
As mercadorias estrangeiras, pertencentes a um porto, quando
descarregadas por engano em outro, tambem não ficam sujeitas a
esta guia e sim ao despacho de reembarque.
Para que se não verifique o facto de existirem dous documentos correspondentes a uma só mercadoria, não será permittido o
processo, em duas repartições fiscaes, de guias correspondentes a
uma unica exportação.
A guia das mercadorias, com destino ao exterior, que transitarem por mais de uma repartição, dentro ou não do mesmo Estado, será feita do ponto expeditor, no modelo A (exportação para
localidades brasileiras), sendo a guia do modelo B (exportação
para o exterior do Brasil) organizada do ultimo porto ou localidade
em que transitarem as mercadorias.
Quando, porém, as mercadorias sahirem de uma localidade interior sem soffrer transbordo ou mudança do meio ele condução
nas localidades fronteiriças, caso commum no Estado do Rio Grande do Sul, as guias só serão feitas no local da expedição.
As mercadorias, que deixarem de embarcar, ficam sujeitas a
nova guia.

INSTRUCÇOES PARA AS REPARTIÇOES FISCAES

a) Compete exclusivamente á autoridade fiscal numerar esta guia. A numeração começará pelo n. 1 em cada mez, e será diversa da das guias de exportação para o exterior.
Si as mercadorias constantes desta guia ou parte dellas não puderem embarcar ou seguir, o empregado aduaneiro incumbido de
ceu desembaraço fará a declaração no alto desta pagina do não embarque das mercadorias ou mencionará os volumes que deixaram
de embarcar ou seguir. Todas as notas feitas na 1• via deverão ser reproduzidas nas 2' e 3'. O empregado aduaneiro fará na guia a
rectificação do nome e da data da partida da embarcação ou do vehiculo que transportar a mercadoria.
Todas as 3' vias das guias de exportação para localidades brasileiras, tenham ou não embarcado as mercadorias, serão remettidas, pela respectiva repartição fiscal, á Directoria de Estatística Commercial, no Rio de Janeiro, semanalmente pelo Correio e sob
regist:.~ :.._a~!'"'r;'~a!:!~~~.;::_dpo':.-~'.!!..o~i~!o em que sejam declarados a q~antidade e -~s _nu meros de c~da espe,c.ie. .de d.psum•p$Q'
sO • . . . .. . VIa

UUIA n .......•... .....

ca)

MODELO B

,.\nte~ de encher n (T!li1
••

j

\

vch instru

. . . . . .-,·...)

I

Antes de encher ~guia veja
no verso

instrucç~s
I

...........•.•....................•......•. em ........ de •••...••.....••..•.••.. de 19 •••..
(Nome e local da Repartição Fiscal)
GUIA DE EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR DO BRASIL
Ao Sr .......•...••..••..•.......•........ para desembaraçar,
estando conforme.
Em ...... de •.•••.....•...•..•....• de 19 •••....

!

Desembaracei ............................................ que
(Declarar o numero de volumes por extenso)
seguiram.
Em ...... de .....................•.. de 19 ..... .

0 .•.................................................

0 .................................................. .

Nome do exportador (b) ........................................ .

Porto ou cidade de destino da mercadoria (f) .............. .' .... .

(Residencia) (b) N" ........ rua ................................... .

Paiz de destino da mercadoria (f) .............................. .

Cidade (b) ..................................................... .

Em transito por (g) ..........................•.............•.....

Despacha .... as mercadorias abaixo (c) ........................••.
(nacional ou nacionalizada)
Procedentes de (d) .................•..•.........................

Meio de transporte (h) •..................•......................

Consignadas a (e) ...................................•...........

Frete as mercadorias (j) ...................................... .

Data da partida (1) ..........•................•.....•..•

o

o ••••••••

Autoris ....... ao despachante aduaneiro ....................................... a despachar as mercadorias constantes da presente guia
•........................ de ...... de ....................... de 19 ...... .

I

I
Marcas
e
numeras

Quantidade
dos
volumes

1
1

1

Especie
do
volume

I
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Especificação detalhada das mercadorias
(I)

l
j

3

Peso em kilogramma (m)
Bruto
dos volumes

I

l
i

!3n~to

ou l!qmdo .da .
mercadona

I

Valor
Commercial
(em moeda
nacional)
(n)

(Verso)
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INSTRUCÇÕES PARA O MODELO B
Por esta guia organiza o Governo Federal a estatística de exportação. São sujeitas a ella todas as mercadorias nacionaes ou
t~acionalizadas, sabidas de qualquer ponto do Brasil para o exterior. Deve ser apresentada, em duas vias, ás repartições federaes das
localidades de exportação e feita com o maximo cuidado, de accôrdo com os dispositivos da lei, para evitar as respectivas multas.
Sendo expressamente prohibida a exhibição das guias nas repartições fiscaes, o exportador fica assim garantido do sigillo de suas
declarações das quaes não se dará conhecimentos ás pessoas estranhas ao objecto das mesmas.
MODO DE ENCHER AS GUIAS

b) Nessas tres linhas o exportador declarará seu nome, resi-

dencia ou sé de da firma commercial e cidade em que é estabelecido;
c) Nessa linha o exportador deve declarar se a mercadoria é
nacional ou nacionalizada.
Nacional, a produzida no Brasil; nacionalizada, a mercadoria
estrangeira que pagou direitos aduaneiros no Brasil.
Não poderão constar da mesma guia mercadorias que se desti ·
nem a mais de um porto ou localidade, nem mercadorias nacionaes
e nacionalizadas, excepto quando, em um mesmo volume houver
essas duas especies, caso em que o exportador fica obrigado a declarar, após cada addição, se a mercadoria é nacional ou nacionalizada.
d) Procedencia das mercadorias.
Nessa linha o exportador mencionará a localidade ou Estado
de onde procede a mercadoria.
e) Consignada a.
Nessa linha o exportador mencionará o nome da firma a que é
consignada a mercadoria, ou a declaração •a ordem» quando for
assim exportada.
f) Nessas linhas o exportador deve declarar o porto ou a localidade e o respectivo paiz para que foi vendida a mercadoria e não
aquelie a que se destina o navio ou a estrada de ferro que a transporta.
Quando a mercadoria for vendida á Suissa, deve ser este o
destino a declarar e não o paiz em que o navio deixa a carga para
lhe ser remettida por via terrestre. Do mesmo modo, quando sahir
para a Europa ou Estados Uunidos, via Argentina ou Uruguay, não
se deverá declarar como destino nenhum destes dous paizes e sim
aquelle para que for vendida a mercadoria ou consignada.
No caso da mercadoria sahir para o exterior sem destino definitivo, isto é, á ordem, o exportador fica obrigado no prazo mavt...,..,n rlr

,r~,...,.C"

....... o..,.,...,...

'

- ........ ,-.

-!..-

..

,•

_.....

.L.··

•

...,

'

'"

algodão crú, tinto, branco, estampado, etc., assucar crystal branco,
demerara, mascavo, etc., borracha seringa fina, sernamby, mangabeira, etc., soda caustica, morphina, cocaína, acido nítrico, etc.,
couros salgados, seccos, envernizados, etc., locomotivas a vapor,
machinas para fiação, motor electrico, etc., fitas de seda, linha de
algodão para coser, agulhas, alfinetes, etc., vinho do Porto, vinho
tinto, vermouth, etc., laranjas, mangas, uvas, etc., cadeiras de
madeira, secretárias de aço, etc., jacarandá, cedro, peroba, etc.
Para cada especie e qualidade de mercadoria, o exportador declarar;i o peso bruto da mercadoria, ou o liquido e o valor commercial, não sendo permittido englobai-os em mercadorias differentes.
m) Peso em kilogramma.
Na primeira columna o exportador deve declarar o peso bruto
dos volumes e na segunda o bruto das mercadorias ou o liquido
das mercadorias, devendo além do peso ser declarado o seguinte:
quantidade e medição nas mercadorias negociadas nessas especies.
Tratando-se de automovel, locomotivas e chapéos, o numero; de
madeiras, os metros cubicos; de tijolos, os milheiros, etc.
O exportador sempre que for possível declarará o peso liquido
da mercadoria, isto é, o peso da mercadoria separada de seus envoltorios, tanto externos como internos. Não o sendo, declarará o
peso bruto da mercadoria, isto é, o da mercadoria, incluindo-se no
peso os papeis, capas e outras materias necessarias para o seu bom
acondicionamento, excluindo-se unicamente os que forem de madeira
tosca.
n) Valor commercial em moeda nacional.
Nessa linha o exportador terá de mencionar o valor commercial em moeda ndcional de cada mercadoria, isto é, o preço por
que foi vendida ao importador no estrangeiro, exclusive o frete da
localidade brasileira de exportação ao paiz importador. Não se
trata, portanto, do valor ofiicial da tarifa aduaneira nem da .pautª _

·•

l:O•utuUHJO.:at a l.JJrecwna oe cstausuca estadoal de exportação.
c~·;;mue~rcial~.,n~'Río de Janeiro, o nome do paiz onde foi ella venAs mercadorias estrangeiras que não tenh~m pago direitos
dida.
g) Em transito por.
.
.
.
. aduaneiros, quando reexportadas para o ex~er10r. ou para outros
Nessa linha o exportador menctonara o nome da Ret?ubltca vt- uortos do Brasil,...nã.D ficam sujeitas a esta gma e s1m a'} despacho
sinha ou de outro paiz qualquer_por ond~ passa em trans1to a mer- de reexportação.
I
cadoria para chegar ao seu destino ultenor.
h) Meio de transporte.
.
.
Para que se não verifique o facto de existire~ dous _d~cumentos
Nessa linha o exportador mencionará o nome e a nac10naltdade correspondentes a uma só mercadoria, não ~era permltüdo o proda embarcação, nome da estrada de ferro ou de outro qualquer cesso, em duas repartições fiscaes, de gmas correspondentes a
meio de conducção.
uma unica exportação.
.
.
i) Data de partida.
.
.
A guia das mercadorias, C<? !I! destino ao ext~nor, qlle trans1~
Nessa linha o exportador mencionara a data approx1mada da ta rem por mais de uma repart1çao, dentro ou nao do rijes~mo Es
sahida da embarcação ou de qualquer outro vehiculo, que tran- tado, será feita do ponto expeditor, n? modelo A (export!çao pa!a
sportar a mercadoria. .
localidades brasileiras), sendo a gUla do modelo B (e"po~açao
j) Frete da mercadona.
.
.
.
para o exterior do Brásil) organizada do ultfmo porto ou localidade
Nessa linha o exportador menciOnara o frete, em moeda naciOtransitarem as mercadorias.
.
nal, marítimo ou terrestre, que pagar pelo !ranspo~te do pont<? da em que
Quando, porém, as mercadorias sahirem de um!l localdade ~~
expedição ao local do destino das .mercadonas conttdas nas gutas. terior sem soffrer transbordo ou mudança do me1o de ~nducçao
l) A especificação da mercado na.
.. _
nas localidades fronteiriças, caso commum no Estado do Rib G~a~de
Nessa linha o exportador deve fazer a espectficaçao completa do
Sul, as guias no modelo B serão feitas no local da e~ed1çao.
da mercadoria.
.
. t ·
Não -;erão permittidas declarações ~e~encas, taes como .. ectt.
cidos, assucar, borracha, productos chtmtcos!. couros, ~achtnas,
As mercadorias que deixarem de embarcar ficam ~jeitas a
artigos de armarinho, beb1das,. Iructos, . mob1has, madet~as, etc.
Os exportadores deverão especificar: tectdos de seda, de ltnho, de nova guia.
•

. .::"

d

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

JNSTRUCÇOES PARA AS REPARTJÇOES FJSCAES

t
· A
ração começará pelo n. 1 em cada mez e será diversa
a) Compete exclusivamente á auto~idade fiscal. n?merar es a gma.
nume
•
.
da das guias de expo~tação p~ra tas ~carda~es br~~;~~r~~Íias náo puderem embarcar ou seguir, o empregado aduaneiro inc~mbido de
Se as mercadonas cons an es es a gula ou
.
nbar ue das mercadorias ou mencionará os volumes que detll!llrem de
seu desembaraço ~ará a declaraçãto, ~o ·~!to de~!a )!gá~~~r~~ ~=~ ;~prod~zidas na 2 .. O empregado aduaneiro fará na guia a re.ificação
embarcar ou segutr. Todas as no as et a_;; na
v
.
t
m rcadoria
~
do nome da data da partida da. emgarcaça~ o~ dep~:ah~~~~te~Y;rtrt~~sJ'ao~ ~~anãoe embarcado as mercadorias' serão remetti~as P a respeToda:; I}S ~,,, Vias da~ gutas. ~ el~t~tÇt~o Commercial n~ Rio de janeiro, semanalmente. pelo Correio. e sob registro, compat' d de';;: 05 numeros de cada especie de documentos env1ados.
ctiva repartJçao fiscal, á Duecto~ta e s dts tca
nhadas de um officio em que seJam declara os a quan I a
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ACTOS DO Pdt>ER EXECUTlVO

accôrdo com estas disposições, a respectdiva guia á re.partiçãc•
competente;
o) de 100$ a 5001$ ao commandante da embarcação que
receber a bordo qualquer carga :;ujeita á guia, sem que esta
tenha .sido apresentada á repartif}ão competente; ao chefe da
estaçãco ou proprietario de vehiculo que, em identicas concL(;õe-;, conduzir para o exJericr qualrru,er mercadoria;
pj as multas serão em dobro em caso de reincidencias;
q: as multas serão impostas aos exportadores ou embarcadlres se fôr verificada qualquer infracção antes do embarque ou .sabida da mercadoria, e aos destinatarios se verificada no porto ou localidade ele destino e serão guardadas,
c:lentro dos limites estabelecidos, ccnforme a gravidade da
falta.
Art. 20. Metade das multas será adjudicada ao funccionario da repartição fiscal ou da Directoria ele Estatística
Commercial que verificar a infracção e fizer á autoridade
competente o respcctivc• eommunicado.
CAPITULO VII
DJSPOSIÇÕS GERAES

Art. 21. Continuarão em pler.n vigor as disposições conno decreto n. 7. 473, de 29 de julho de 1909, que regula o serviço de estatística da expcrtação para o exterior e
dC' conunercio inter-estadoal.
Art. 22. Noo casos omissos neste regulamento e que
forellJ de natureza urgente, os chefes das repartições fiscaes
e da Directaria de Estatística Commercial resolverão como
,julgarem mais conveniente, sujeit0, pcrém, o acto ao l\linisterio ela Fazenda, para decisão final.
Arf .. 23. A adopção dos modelos cfficians annexos será
obrigat.oria: para a eXJportaçãc que Be fizer pelos portos da
Capital Federal e dos Estados do llio de .Janeiro, S. Paulo e
Espírito Santo, depois de 3,0, dias a contar da vublicação deste
regulamente' e, 60 dias, para a dos demais portos da llepnblica.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrario.
Rin de Janeiro, 13 de ncvembro de 1922 - IIomero Baptista.
t ida.s

DIT.CRETO N. 15.814 -

DE

13

DE NOVE:t~mnon DE

1922

A.pprova a 1'C(orma de estatutos d,z Companhia de Seouros de
Vida «Sul :lmel'ica»
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a L! cnrlcnclo a que ~·equereu a Compwnhia de Seguros de Vida
«:-iu I \menca», snciccladc anunyma, com sé de nrsl a Ca pi I ai, re,,olYI' approntr a rcfcrma feifa en' srns rsfatulos pela as-

ACTOS DO PODEfi J:XECUTIVO

sembléa geral extraordinaria de 9 de outubro de 1922, sob as
seguintes clausulas:
I

A Companhia fará no T'he~onro Nacicnal o deposito de
duzentos contos de réis, de accõrdu com o art. ·i O, § 1•• do de~
ereto n. 14. 5•93, de 31 de dezembro de 1\J20.
li

Sujeitar-se-ha integralmente ás disposições da legislação
vigente e que vier a vigorar sobre a materia do seu negocio.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 19.22, 101, da Independenci:l e 34• da RC!publica.
EPITACIO PESSÔA.

Ilomero Baptista

DEORIETO N. 15.815 -

DE

13

NOVEM.BHO DE

1922

Autori:za o Ministerio r'.'I Fazenda a ceder um edifício para servir de séde ao Instituto IHstorico e Gcoumphico Bm-,
sileiro, e dd outras providencias

O Presidente da Republica do<> Estados Unidcs do Brasil,
usando da faculdade que lhe confere Q n. 14 do art. 123 do
decreto n. 4. 5·55, de 10 de agosto dr) 1922, decreta:
Art.. 1.• Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a ceder aL' Iruotiwtto Historico e Geographico Brasileiro um edifício em condições de servir para ~éde da mesma associação,
medianl e accórdo pelo qual sejam transferidos ao Patrimo:nio
Nacional o terreno que o instil'ltc• pos~me na explanada do
antigo morro do Senado e os direitos q"ue porventura tenha
no .predio em que se acha actualmente installadc•.
Art. 2.• Uma vez feito o accôrdo e effect.uada a transferencia a que se refere o artigo anterior, ficará o edifício
pertencente em inteiro e comple!IJ dominic• ao patrimonio
do mesmo Instituto Historico e 1'teographico Brasileiro.
Art. 3.• Revogam-se as disposições cmccntrario.
Rio de Janeiro, H de novembro de 1922, 101 • da IndependeHcia e 311• da jR epublica.
1

EPITACIO PESSÔA.

Ilomrro Baptista
DECRETO N. 15.8-lG-DE 13

DE NOVE:'\1BTIO DE

19:.?2

Appl'Ova o reaulamento pam a Srn;iro de Snbsislrncias
-

Militares

·

O Presidrnte da Rrpnblica dn.~ Estados Unidos do Brasil,
da antorizaçi'lo que lhe runfPre o art. 48, n. 1, da
Constituicão, resolv-e a.pproyar o J'f!!.!Ulamcntc• para o Serviço

w~ancln
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de Subsistencias Militares, que com este baixa. assignado pel,:
D:-..João Panrl.iá Caloger&.s, Ministro de Estado da Gu·m·a.
Rio d~> .laneiro, 13 de novembrll Jl> 10::~. \\1\' ,~:1 hdt'l'''!ldencia e 34• d'l Republica.
EPITACIO PESSÔ:\.

Jotio Pnnrlió Caloucras.
Regulamento para o Serviço de Sub:::is\endas Militares
TITULO I
Organização do serviço

CAPITULO I
ODJECTO DO BERYIÇo'

Art. 1. • O Serviço de SubsüJtencias Militares em tempo rls
pnz tem por objecto:
1. • A acquisição:
a) de viveres, forrag·cns, combustíveis para aquecimento
e illuminação, cssencias c lubrificantes para automoveis, tudn
nrccssario para o fornecimento aos corpos de tropa e serviços;
b) dos matcriacs de explorar:ão que lhe são necessarios.
2. • A transformação ele certos vivPrrs, mat.<>rias c matrriacs.
3. • A conservação das provisões ele viveres, forrag-ens,
combustíveis, cssencias e materiaes indispensavcis, destinados
ao serviço commum ou ús r<>servas de gn<>rra das suiJsistencias
militarrs.
4. • O fnrnrcimento. nas condit:õrs rlr>ft'rmimulas pelo Commando Rrgional, ,;olJ prnposf a do dirert lll' &][1 l nfl'nl\encia Di\·isionaria:
a) de viYerrs, forragf'ns, comhusliwl. maff't'ial rle illuminar:;to e agua J>Ofavel, conforme as nerr>ssidarlr>fl dos corpos de
h'opa, srn-i..:o>: n cstabP!rcinwntos do F.xt'rrito. (1\lando esses
artigos nrw forem adquiridos com os recnr~o;; c\1) rancho ou
outros es]wcialmente conceditlos;
b) dos mesmos artigos, á Armada e outras forr:as publicas,
por ordem do ministro da Guerra;
r) de cssencias e lubrificantes para automoveis aos corpos de tropa c serviços do Exercito c aos estabelecimentos do
Ministerio da Guerra; c ainda, por ordem do ministro, ás
ou Iras f orças publicas.
r.. o A jus ti ficaçfío do emprrgo dos dinlwiros publicas postos (t sua disposição para a PxPcuçfío rlofl servieos que ll;e s1\o
confiados.
·
6. • Organizaçiio da escript.uração do matPrial, com todo o
movimento dn entradas c sahitlas dos ar! igns P respPct ivos preliOR de modo que se conheça prompt amenLP a exisf encia em
dPposito.
·
. 7. o A Jl.rcstação qe ron\as, na ft)rma das rJ isposiçõcs em
v1gor, das 1mport.ancias ar.hantarlas para cxrcucãn dos serviços, pe1:ante a Directoria Geral de Contabilidade da Guerra
ou repart1ç1ío da Fazenda de onde foram recebidas ..
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CAPITULO fi
ORG.:\OS DE DlllEGÇÂO E EXECUÇ.\C

Dirccção e disciplina
Art. 2. o A direcção superiár c a fiscalização competem ao
director de Intendencia Divisionaria l'l'S[lonsavel, JWlo conjunto dos set'Yi(}os da Dil·<•e<_:iio de IntendPncia, peranl.t• o culllmandante da HL•gião e o clirel'lor geral de 1ntcndencia da
Guerra.
Art. 3." A direcção immcdiata 1; exercida rwlo intendente
de guerra, chel'e do Scrvi~;o de Su!Jsistencias.
Sua ae~;ão se exerce sobt·e o conjunto do serviço e manifesta-se especialmente por orden:l, vi:litas aos estabekcinwntos, verifica~:õcs pessuaes da execu.,;üo dos set·viços, de documentos c peças e da caixa, balança::; de matcriaes e matcr·ias
primas c estudo das qucslü1~s que lhe são suLrncttidas pelos
officiacs de administraçfto gerentes.
Arl. 4. • O inlcmlente de Guerra, ehet'e do Se1'vi1;o dB
Subsistcncias, tem em relação aos offieiaes e pra<;as das
tropas de administração, colloeadas directamente sob suas
ordens as attribuições de commamlante de corpo de tropa.

Gel'Cncias c wmc.ros
Art. 5. o O Seniço de Suhsistencias é exercido por Gerencias, ereadas pelo minis! r·o da Guel'l'a, spgundo a import.ancia do scrYiço a executar P nwdiante proposta do director
geral do In! endcncia da Guerra.
As gerencias ]JOdt'm ser unieas l'ar·a o cunjunlo dos servicos da Hegifio ou ctislinetas I)Ul'U u:o seus din•t'>:lOs ramo:; (viveres, forragens, e te.) .
Art. 6." Cada gcrcncia póde aheanr;ct· uma organização
principal, gerida separadamente pelo official de administra~fto
gerente, c cstabclceimcntos annexos.
Neste caso, os anncxos são gct·idos:
a) por um of'fieial de adminislnu;iío (gestiío dirreta);
b) por um fornecedot·, em v i l'lude de eont r a c! o i'P i lo na
conformidade das disrl(lsit;iíl'~ so!Jrl' o assumptu;
c) cn•nlualmenfP, JliJJ' urn CIIJ[l" dP lrupa ou lk:;facamcnto.
§ 1. o A er·eação doR annexos, gl'J'ido:-l dil·ecf amcnte, púdl'
ser autorizaria pelo eonmmndant e da Hcgião, su!J propnsl a do
director de Intendencia Divi~iorwt·ia, dl•sde que sejam instailados Pm !Jl'OIH'ios nadonal'~, sem dr'ii!H'.zas para os eofrns pnhlicos n eommunicando-su o a~;Lo ao d irr•r!or gl'.ral dP I nl nndPneln da (hH'tTa.
Em caso contrarin, ,;(, u minis! r o [HH(I\J':Í. aulol'izar a erPaçiin.
§ 2. o Os annf'XOR geridos !JOI' um corpo rll- troJ)a rNmlfam
do estahi'IPeÍlrwnto em ciPposito, n••ss!' COL'IJO, de !,mnerus nu
material, ]H•J"!pncen(f's ao ~~erTi1;o "" f--ittlhisft'lleias. O m·mazr•namento é ordenado twlo l'llllllll:tlld~·.lll•· da l\1·;,~·iiio, 1ncdi:tnf"
Jll"OJJOS!a do dit·l'rloJ' de lnfeJHIJ•tu·.ia.
Em CaSOS ('X('I'J)Ci!lll:\1'.~. IIS :\11111''\IIS gl'l'irlllS [)OI' COI'[)O d1•
tropa poLiçr::ío proceder :i rabriuu;:}u Lic !l.L'neru~ alimcnticiu:;;,
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cabendo ao commandante da Região resolver sobre a necessidade <la nomeaeão de pessoal especialista competente padeiros, etc.) .
Art. 7, O pessoal militar de rxecueão do serviço comprc'llemle :
1' -0S officiaes de administração gerentes;
2°-0S officiaes de administração adjuntos dos gerentes e
encarregados de annexos;
3°-US companhias de administração.
Art. 8 • Os of'ticiaes ·de administração :;rcrcnt<'~ são nomeados pelo Ministro, mediante proposta do Dircclor Geral de
Intt~ndencia da Guerra. São os chefe~ elos serviços qtw g-erem;
:ma func~,:ão lhes rh'í. autoridade sobre todo o pr>ssoal, ligado ao
:;eu PstaLPlccimento e annexos, c tem, em rclar;ão ao nwsnlll,
as attribuiçõrs ele commnnrlantc d0 l'rtalltitu incoqHH'atlo.
Compdr-lhes:
a) Executar os servi1:os merwionados no art. 1", sob a direc~,;ao e fiscalizar,ão do chefe do Ser·vi1;o !11• Hullsi~tPnl·ias;
b) llm· iusf.rucções ao rncUJTPgallo do~ arHH'XIIs par·a a
t'Xrcução do set·vi~,;.n, quamlo este~ fnrem geridos por urn fornecedor ou r~orpo de tropa, levando ao conhecimento elo chefe
do Scrvir;n de Subsistencias qualquer facto grave ou mesmo
irr<"t.nlar. que carr~ça de intervenção superior:
c) Delegar PS seus podrres a um dos officiari' suhorrlinados. em caso de impcdimento temporario, lavrando para isso
um tPrmo sobre a Pxtensão dos poderf~S que dPleza. assignarlo
J'lOT' ellc r: ;:;Pu subsfitut.o. r remettrnrlo immPdiahmwnfc uma
crípia no clwi'P fio Serviço de SuhsisfP.neias:
rl) ExPnnfnr fil'!tnPnto todas n~ rl!'lll'llR qtll' lh1• fll!'nm
{]ada~ P JH•tliJ' as qtw forem prreisas. l'lll Jwnr•l'iL·io do ~;rn·i(;o;
e) Tomar as mrdirlas nr~epssarias .·,ara a PXI'Cllt'ão d" sr,rviço. em e1so rl1• un..:·cnl'ia. dando conta· r>m i'P;Juirla do sru proeedimcnfo ao rhrfp fio SPrvit;:o rir Snhsil'frncias r li•ndo rm
vista fllW a innrc:fío 6 considrrarln falta zravf', qnanrlr1 \'Pllha a
prrjudirar o sPrvico;
f) Dividir nR trabalhos pelos ~PUS suhordinadol', de moelo
que cada um dclles conheca minuciMamcntl' tnrlos rli" s~'rviç:os;
q) Aproveitar todas as orcasiõe8 para apcrfeic;oar a
instrucçfio profis:;ional rins officinrs c Rar•gpnfM rlf' administracão. sob suaR orrlcns, trnelo rm vi~ta !nnlo o sPrviço tln paz
como o dP guerra;
c) ovifar sempre o dP~ncrdieio P dPSTH'zas inufois, na
cxeeuçã o ·dos serviços qtw lhe estão affPe los.
Art. 9. O gcrpnfc é o principal rrsponsavrl, ]Wrnnt.r a
autoridadn supPrior r o Estado. clcvp,ndo conltPrrr tndn o quo
se JlURsa 110 estahr,lecimrnto e SPUS annrxos.
1\rt. 10. O gr>rPnt.e r\ tambPm rpspnnsaYrl. prr::mtr> o Estado. nr>los aetos rlr sr>us llUXiliarPs on mancla!arins. Ralvo Ri o
nrorPrl imPnf n ilrstrs for· criminoso on rnYolvrr sua rPsrwm;nhilidndn rlirPrfa nn ele tr>rr.cirn.~. Em qunlrrnr>!' ra~n. pm·r;m. o
manda! m·i n ser· á responsahilisaelo rli~cinlinarmrntc.
Art. 11. Em raso de ausr>n1:ia prolongada rlo i?~'ff'llfl'. o
~ommanrlantc rla firgifio. mrrlhntr> proposta rln DirPrLor l'liYisionaril1. f:u·:í a nomraefi11 inf.r>rina rlc nnfrn.
Art. 1~. f:ompPtr• nn r,nmmnnrlnnfP lia nrgiiln. ilr• :wdll'do
com as indica~,;õcs do DireclO!' Di visionaricl, dc~i :;·na r· u~ offi-0

0

0
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riaes de administração, nomeados, pelo Ministro, auxiliares da
Direcção de Intendcncia Divisionaria, para as funcçõe~ de
ndjuntos de gerentes ou em~arregados de annexos.
Esses oi'ficiaes ficam directamont!i' subordinados ao official de administração gerente, mas, quando encarregados do
anncxos, TJódem rrcPheJl lambem ordem; direcLas de um intendente de guerra, cnearregadu da dü·1·cçãu o fiscaliza~.;ão do
seu annexo.
Paragrapho uni co. Os encarregado~ de annexo:> não
pódem delegar poderes.
Ar~. 13.
O pessoal (J)rac;.as) uas companhia;; de administração t\ encarregado uo Lodos o;; trabalhos que a execução
do scrvú;o comporta c fica sob a autoridade exclusiva do official de administração ger~nte, durante as horas do serviço,
quo serão fixadas pelo inlendente uo guerra chefe do Serviço
de Subsistcncias.
A este oHicial, por dc>lc>g-ação permanente do clirrctor divisionario, compete regular o decidir todas as questões relativas ao pessoal dn lropa, quo inlerrssem simull.ancan!cnto
ao commandante da companhia de aúminisl ra~:ão n aos ofJiciaes gerentes on encarregados do anncxos.
Arl. 14.. O SerYiçn flr Subsislencias nliliza lambem
pessoal civil, na falla absoluta do militar on para ser incumbido provisoriamente d(\ crrlas r>spc>r.ial idadl?';. Em caso algum, o emprego dn pessoal <'Í\'il p(tdo !Pr caradPr pcrmaucnlc.
§ 1." O engajamento do pessoal civil 6 feito por meio
de um titulo de nomeação em que se clPclare o seu caracter
provisorio e mcdiantP ant.oriza~:ão elo rlirrctor divisionario,
que disso dará conta mensalrnent<', ao dirrctor geral dn Iutcndeneia da Guerra.
~ e.o
O pessoal ficará snb as ordens dircct.a;; elos officiaes de arlministrat;ãn gm·pn I f)>' c será pago por I abcllas fixadas para cada regiãn p<~lo 1ninislw da Gul~rl'a. nwdianto
pmposla do diJ'I'Cinr <Jiyj,;iouario ao diroclor geral.
ArL iG. Torlo o Jll'.·''oal, mililaJ· r eivil. elllfli'Cgaclo em
11m estabelroimenl11, d1~YI' 11'1' ·''-'!!' ::v,.wntnmrnto.~ nominativos, indicando os dias de pl·P~PJII;a. ~ala rio mensal, gratificacürs P Lorla~ a~ drsp(·za~ paga-;, sob r.s~r~ diversos LiLulos,
pelos fnnclos riu ·RpJ·vi1;o dn Sn!Jsistr·neia..; a cargo Llo gerente.
O reg-istro rrSJ1Cc!iYo lmod1~lo n. L) é cnccrrauo no fim do
cada me1. conl'cl'ido pelo gerenlo (\ visado pelo intendente d~
guerra chefe do Serviço rio Subsislencias. Nelle figura tambcm o prssoal elos annexos, q111• dü logar a despezas da salario ou gratificação.
CAPITULO 1II
LOC.\ES I' El!IFJCIO;:;

Arquisfçtío -

l'lanlas

Art. lG. Os edifícios e locaos são construidos ou com·
prados vor interJllerlio dn ~rl'Yico de Engenharia, do accôrdo
con·, as necrssidaclc~ lc•chnica;; <'Xlll'l'Ssas ,pelo Servira de In·
!<>ndeucia.
·
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Estl) Serviço devorá ser consullado lambrm, sempre que
se tenham de fazer grandes obras em locaes já. occupados
por dependencias suas.
Nen!lmma modific,açã.o :p(~de ser frita sem auto\11Za<;ão
do commandanle da região, exceptuamlo-;oo sómenlo as li~
g-eiras nllcrar:úes moLiyadas pela ut.iliz<lç:ão leclllllica tlns edil'icíos.
Art. li. Para cada PslalwlPrimcnlo do Srrvi(;o rlr i~uh
~isteneias, o dr EngrnhaJ'ia organizará um cadastro com me~
moria di'scripfiya minncio~a c vlantas cotadas. Pnvianclo uma
via á gnrcncia, outra ú Dirrcção ilr Inlfmdl'ncia Divisionaria
o uma tercei1·a á Diredoria Geral de Intendcncia da Guerra.
Art. 18. Os edif.icios c locac~ são mantido;; c conservado~ pelo Serví~o de Engenharia.
Comludo. o offieial rlc administracão gerente deve fazee com o pr~s;;oal do ~pr·iço o!'
pequenos J'P.parog nrccssarios (collocação de vidro~, eaiaç:õcs,
dcsinfrccões, ele.:' não excedendo a clcsprza. rlo !llaximo Quo
for fixar! o.
(),<; fornos llo parlat·ia ,,;to limpo~ c consPrvarlos vrlo serviço rlc Suhsisl eneia~. cot'l'r:nclo as rlr~.-:pt•za~ pPlo~ r1:cnrso!;
conccdiuos na lei do Ol'Gamcnt.o.
O ot'ficial ul' adminislraç:ão ~crrnle snhrrrttP ao lnt.rnrlenlc rlo guerra. rheJe r!o Sorvi~tJ de ~,ub.,istrnrias. as propu~las relaf iv<~~ :í boa ron·~rl'VaPilo do-: !orar.~;
vnifir·a rontinuanwni!' ''lia '1o!idr-z r• rluáu::to; yela por 1!111' II'J'C•Pil·os
niio fil'llll'ltl diJPilos dr• ttliliz:~•·:"to r•n ""'''' -.:olll'l' o'l lr'I'L'I'llll~
c edífirio:;;,
'
·
l'i'u/ert·!iu

l't:tlll'tr.

inccnrli"

Art. J.SI. O gerente (: rrspnnsavcl JWlas mrrlirlas prcvonl.iYas C11nfra inrrmdio; m::wt,~m Pm bom Pslado o matrrial
rlc J1rOIPi'l:ão (bombas. cxtinctores. rP"Prvalol'ÍIIS d'agnal;
fisealiza o IW~o;oal. quant.o :i r•nf rada r• eonsPrYa~:ão de phosphoros r outro;; pt't•rlnr·foc; iuflammayei' nr•-: p,;fahP]Pcimrntos; \'C!·it'ica f't' os rstahe!Pcinlt'lltns I' in,ta!lar:t,ps vizinhos
rorrpn, ri.c;co rlf.' incPnrlin. assign:tlando o qtll' lht• pal'I'CPJ' JWJ·igoso ::;ob e~-~~~ ponto dP. vi!'la.
O cltr.ft' rlo BPrvico dP Suh.~istrnrias rslabr!Prr inslrncçõe,; indif'anrln os rPrnrsos l'lll ntalrrial t]p profPrl'illl, sua localizar~ão, nnnwrn de honwns rJ,. yig·iJancia, rt c. · O pessoal
de promplicliin para inecnrlio ~~ rlcsignadn nominal ivamcnlo
em quadro affixado no gabinrtr do gcrrmt P.
Periodicamente, cxPrcieios flr m:mobra das homha:; e outroq apparl'lho~.

l'olirin r j'israliwçtio
'Art. :?0. ünamlo uma. guarrh for e~\ abr!Pritla 1'11\ um
cslabelPcinwnfn de sttbsistmwias on ~rnfinl'llas do un:•a
p;uarrla \·izinha fnrrm ahi enllnr.ada~. rabr ao gerPniP dar inf'trtLl'l~ii··s r1ara a virdlanria I' fixar o.~ Jlll~\o~ rta~ Si'llfilwllas.
/.'I il ÍZIJ('IÍ(I
Ar~. 21. F.m rrg:ra, os loPaP;:: são ulili7ado'l sPgnndo o
<lrsl inu JWt'\·t~to. eapaeirlariP l' n•.oist,,ne~a.
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Tanto quanto possível, mercadorias ou ingredientes que
damnifiquem a.s paredes c soalhos (sal, graxas, carne secca),
são armazenados nos mesmo:-< loeacs.

Locações de cdi(icios e terrenos
Art. 22. As locacõca, que correspondem a necessidades
não permanentes do serviço, são autorizadas pelo Ministro da
Guerra, c;egundo propostas Llc nma commissão local. nomeada
pelo commandanLe da região e dclla fazendo parte n intendente
de guerra chefe do Serviço de Suhsistencias.
Os t;Ont.raclofl de al'l'endamenlo de immoveis especificarão
o inicio do sua vigencia e prazo de duração, natureza dos reparos a .cargo do locatario e locador, prazus para aviso da;;
rescisões, anlecedencia da pnrlicipaçã.o anles de terminar ·:J
contracto, quando o localario não dnsejar a rPno\!ação, re~pon
,gabilidadc do pagarncnlo dos imvnslos em geral, verba ou credito por onde deva roner a dcspeza, disposição legal que a au
torize e todas as outras clausulas exigidas por lei.
4

C~!\, PITULO

IV

POSSE E E:.ITHEGA DO SEltVIÇú

Estabclccimenlo reccnlr:mcntG crcado
Art. 23. O official do arlministraçf\o grrcnte rrconhece ü
estado dos lo.cam1 e sua conservação. Faz inventario das mercadorias e materiaes, que ahi se cneontmm e os toma em earga em suas escriptas; as verificações feitas dão Jogar a um
termo (modelo n. 2), relativo á posse ou entrega do scrvir;o e
cujos dizeres serão mudi ficadn,; em consequencia.

Substituiçti,; de gerente
Art. 24. Quando um official de administração gerente fôr
nomeado para ontra curnmissão, passarú os dinheiros, mercadorias, material. locacs c are h iYos ao seu .suecessor. tO gerente
demissionario não p(Jde rotirar nenhum documento ou artigo
<ia sua gestão. O que entra tem a obrigaç.ão de assegurar, com
n po~soal do serviço, M trahalhos de cnntahil idade que se relacionem com a gestão dQ seu antt~ccssor.
lnvr:nta~"in

de fundos c

matc1'ia~

Art.. 25. O intrndrnt.e d0 gnrrra rhefc do Servioo de
Rubsistr;ncift:; f1sr.aliza a cnt.rPga rio ~Pniço pr;to gerent.e, que
saho ao que l'Iltra. 10 prinwiro prítlc ~P fazPr rPpre.wntar por
outro nfficial; o nmo g"l'l'<'tdr' ,; n!Jrigarlll a a~sistir J>fô>l~oal
men!r; an invPntario.
Art. 26. O in\·PnlariP. c\n~ fttndos em cnixa dá Jogar a um
rrg-i;;fro diariü dP rl'rPita~ " dP!'JH'za;;;, ronfPridn prlils partes
t~Ill t·a~t\a e vi~tHiu peh1 l'lwl't' Llll ~L·nit;·.~ de Sub-;istcncias.
O
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ü;yentario de mercadorias c material é feito nas mesmas condi çôcs; as cxiRtcncias e os balancetes sân comparados.
O ctfef'e do ,Serviço de Suhsistcncias manda lavrar um !.ermo de entrega do serviço (modelo n. 2) .
Art. 27. Quando as ese1·iptas não rwuem ·ser u\limadas na
1Jala do inventario, as partes em causa consignam as cxistenelas, sendo '' balanecle meudonado uo termo de enl.rcga, logo
q1w Sl'.ia conhceidll .
. b mercadorias, qu,~ permi LI llrn contagem ou mediç:io immedi ata, pda granclc quant.1dado ou mndo de arrumação, serão
delet'mJitadas exactanwuto, 1101' via otle distribuição ou expedição, na ex1~Cu1)ío normal do serviço. Neste casn, o termo só
sCI'Ú encenado quallllo esg·uladas 011 consuruidaf1 as prov1sóes.
Art. :2H. Quando em t·azi.w da impurt.ancia Lias pro v !Sues
em deposito, :;e lH'osumn· demorado o consumo, o t.ccmo :;crá
em,t:ITaüo c enviado á Directoria Geral ·de Inlendencia da
1:>ucrra. lllPDl'ionamto súmcnte a cubagem, densidade c outras
lllllll~t:ias
prupl'ia.~ para c~tabclccer
a;pproxm1adamente a·~
quaHLidadt·~. Logn lfllll Pslas .sejam exal)famentu et,nltet:idas, o
chrtc Llo f\t~J·yiço tio Snhsist encias manda, "'Jb .sua fiscalização,
lavrat· um termo addicJonal, consignando o resultado deste inv~nl ar i o Sllp]Jlt'mentar.
Fall~"cimrnfn

!In !Jrrrntc c nlltros impcdím.entns de {nrça maior

"\rl.. :.'0. Nos casos de fallecimento tiL! desapparecimento
c rm outros impedimentos de f'or\,'a ma10r, o chefe
'111 I'I'I'VÍI.:n rlP Sllh~1stcndas appõi• pessualnwntr ns sr,llos sobre
a n,dxa t', si .iulgar conYcniPJlll'. nas portas rins armazcns,
ctesign;l imml'diat.amente un1 gcrrmto interino. dando sciencia
r. e~,,~ acl o ao dn·cetor rle mtrndcncm divJsionaria, que por SU1t
\TI., n comm,mica ;i Directoria Geral. IQ inventario de entrega
de SC'l'YÍÇ0 se rP:tliza nas condições pre~cripta~ nn,.; arts. ~3 c
segmntes.

do

~Prrntr

HniJ't'!fO r/,• ,\'('rvi,·n

nos nmw.ros

Art. 30. No.s anncxos a I'IJtJ'I•ga do c;crvi(:.n ,; feita como
ao
que entra, 1'. ~~·mprr' qur possivel, em prcst·nça rln gerente. O
~lwfr do Srrvi<::n de Sullsistrncias manda lavrar o trrmo de cntr ega.
r:o ec:lahcli'cimenlo principal. pelo encarregado q!lc S:lh·e

CAPITULO V

.\d.. :li. 10:'l cdificins, trrrrno~, mercarlnrias. mat.eriaes de
t:-•ltt a nal1~rcza prdl'rlf'rnlr.c; :1 Unifio r rnt.re.a-ue~ ao ~r,·viçn de
f·llh-;::-:ft•nci:IS. so podem ;-:rr Pmprrg:ulns Tl:l ronfnrmidar!P rlrslc
n•g!Jbrnenfn.
E' Jll't~hihitln.a'l official g-rr~nfr 11filiz:n r·m pl'Ovrif.r. pes~··nl 1111 dr1x~.r u!Jl!Z:lr por 1crr.cJrn~ M lorars, matrrial c mere:ulnri:J~ dn E,~t<1rln. mesmo qur~ se aehmn 1'111 n1:ín rsfarlo ou
ruina. O ~l'rPntc ,; responsavcl, disciplinar o prnmiariamentc,
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por ui ilizar:ão on dl'sl int~ não rPgulamrnlar que acarrclcni
prcju izo pam a Fazenda Nacional.
Ar!. 3:?. Todas n~ mcditlao; {]r nrrcauçãn devem f'Cl' tomadas para cYilar quarsqner extravios, por menores qur sejam.
f:lerá exercida fiscaliza(;iio c vigilancia nas sah1das d•)
es!ahelrcimcnlo e inlertlicla a entrada ás possuas estranha;;
ao serviço.
Em regra, sú os roubos n mão armada ou com arrombamPnln Jihmtam o :::r'J'enk da J'espnn~aiYilidarJc ..<;i comprovado
que tomou as medidas de vigilancia c precaueiío necessarias.
Art. 33. O gerrnt e é re~ponsavel pelos fundos c tudo quo
pcrtrnccJ' [t Fazenda Nacional; mantém em bom estado tb
conservação os rdificio8, terrenos, mercadorias c material:
toma as medida~· nrcessarias f' propõe ou! ras á autoridade
superior para attingir a •esse fim.
O eofrr ~cr(L guardado por Sf~nlinella, rir dia c de noite ..
_\rf. 3 í. A autoridade superior deve pôr á disposição du
gerente o pc~soal e ma!Pt'ial o conceder autorização para. efCcctuaJ' as despczas nrcessarias. afim rlc prcvrnir perdas, avllrias. drll•riora.;:õd,;! r, ·r,xt1·avio~.
Cnmpetr-lltt>. segnndu as
circnm~lancias, apurar as rr;.;ponsahilitlar!Ps dischJiinaros:. c
prcuniarias nos factos irr'Pfrtllarcs rrlatiYns á grsfão.
"\s inrlcmniza.;:<1rs pccuniarias srí s·crãn imposta8 pelo 1\[inistro da Guerra.
Ar·t. 3·5. 0!11 encar·r·egallPs de anncxns são rcsponsavei!!
perantf.' o gerente, como e~lt! perante a autoridade superior.
TITULO li

Funccionamento do serviço
C.\l'JTULO V[

Meios

ll~

ucqnisirãri

Art. 3G. As aequ isiçõc;;; necc~;;arias para o Scrvicó ~le
Snbsistencins serão fr,itas pelos meios f1Cguintes:
'i." Oont:ractos por c,nncnJTrncia pnblica p~ra form~ei-·
mcntos que, embora parcdlados. sejam custeados por creditl'~
f,'UpcrioreR a cinco contos dr, r,ljs c para execução do quac~;
qucr obras de valor supcrim· a drz crqllos de réis.
2.• Contrnctos ~:>em concurr,~ncia nos easus srguintes :·
o.) qnanr!o, por circumstancias imprevistas nu do intorrssc nacional. a juizn dn GovrJ·no. os sr-rvi<;o~· não permit!irrm a publicidade ou a~ demoras rxigiclas pelos prazos da
onncurrrncia:
b) rruanclo so tratar de fnrnccimenlo rlc maioria! nu ge.
nrrns. nn de realização ele t.rabalho;; que s6 po~sam ser effe •
rt.narlns pr~Io prrHlitelnr on prnfi::-·sirmar•s CcJlL'eiali~taR, on ainda d(' acquhi<;iin no Jogar da 'Prorlncção;
c) quando SP rderi1• ã ar·.qnisição ele animae~;
cl) quando fôr conccmcntc á. compra ou arrendamento i1~
~rcdios ou terrenos;
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c) .quando não acudirem proponentes á nrimeira con-·
currencia devendo ncslc caso, si houverem sido estipulados
preços maximos ou outras r·azões de prefereneia, não scren1
excedidos tacs preços ou modificadas as razões.
3." rtcgimcn de concurrcncias permanentes. inscrevendose na Directoria Geral de Conta1bilidadc da Guerra e nas
rflpartiçõcs c estabelecimentos interessados nos fornecimento,.:, os nomes dos negociantes que se propuzcrcm a fornecer
os ar(igos ·de consumo habitual, com a indicação dos preço;
offcrecidos, quantidades e mais c~·cJan•cimentos reputado~
nf'ccssario~, nos fPrmos do art. 52 o seus parag[·,whos do Codigo ele Contabilidade da União .
.1,• Compras directas prlas commissõ0s de compras.
5." Compras pagas com dmlwiro :i vista, pelos off_ici:V3
dr arlminislrac,:ão gerente::;.
G." Rrquisiçõc,.:, quando as for~: a~ a !'I nada.~ fm·rm mobil ir-adas Lotai, ou parcialmente, em virtude do estado de guerrl
ou em CClll~cqucncia de commor:ão intestinfl c eslado de sitio.
Ar!.. 37. Os contractos por concurrcncJ:l. publica llá'J

Ioga r:

1." A' nrganiz~v:ão ilp 1.1111 ratiPL'llO dl' PIH':il'~u,;, Pnunwrando as cnmliçõPs administrativas c technica~ que regem o
fnrnceim,~nto, a sab~r:
Ob,jcc:lo do fornecimento; local da ·ent.rcga; nrcstaçÕC!I da·;
cnfrpgaR, Hi isso lem Jogar, com prazos fixns; modo de recc··
p~:ão; rlrmnra de entrega c pcnalidadPs; conclições dn qualidade a prcenrhcr· pC'la mercadoria ou material: tolcrancia,;;
.cspc.cificaçõcs dos descontos nos Jli'P!;o;; que podem J'('sult al'
dessas tolcrancias; prazos de subslituir:ão das mercadorias
recusadas; .s'cguro contra inccnctio para o material ou me r-·
eadorias que o Serviço de Subsistencias puzer á disposiçã•J
rio Jomrccdor para a execução do serviço; exame dos caso9
de forca maior quo podem imprdir as entregas; recursos do
vendedor em ·casos de contestações. oppost.as á recepcão, sobm
{l, qualidade ou quantidade; ca:ução sle
garantia, proyi~orh
para a a~·signatura do contracto; cauçao de garantia deflmtlva
vara a exccu<.:ão do contracto: deposito o restituição da
caul;!o.
2.• A' insrrção do edital no Dia.1'io Official e no jornal official dc1 Estado.
3." A uma sessão preparatoria para n exame da idoneidade
uos propnncntrs.
1.• A' sessão do coneurrencia, por nma cotnmissão com-pnsla do intendente do guerra, chefe do Serviço de Sltbsistentias, do official de administração gerente o de nm official do
eOI'JJO de tropa, representando e;:;te o consumidor.
§ L" Os cadernos de rncargos são estabelecidos velo chefe
do Scrvü:o de Subsislcncias, scgnndn as y1rnposfas tcehnicas
rios gcrcnf rs do sct·vi<;o, c ap·provados pelo dircclor llc lnlendencia Divisionario.
§ 2." Quando forrm csl.ipniadn~ preços maximnfl, cstcg
conslarií.o dn cdi La!; no ca~o eonlrario, a~ propostas acceit as
n;io pur!f>rão Cflll f<•r pi'Pf:l).-; q11r> CX!'.f'd~m ·au~ eo!'t'f'llf ,,~ da pra~
1;a com aecrc~eim'J r!P lO <;(,. ()s 111'''''"' hasi""" n~o serã11
communicado:-< ao;; concurrcnt.es on fornecedores.
Art.. 38. No caso de insucces::;n da concurrcncia, o direetor
da IntenJencia divisionario submctte immediatamente ao dir&-
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dor geral as suas pruposla~, no scnLido 1le fixa_r a da(~a p~ra
a rcaliza,çãQ de outra ou de ser o chefe do Serviço de :subs_Istencias antorizado a fi I mar um contracto sem coneurrenCia.
Art. 39. O regimcn de coneurrencias permanentes é applicado de accôrdo com a'l autorizações o instrucções do dirodor geral de Intendencia da Uucrra.
Art. 4.0. As cornpras direel.a~, fll'ias commissõcs de compras. c as pagas com dinhriro á vb!a, pelos gercnles, obcdc!;CIH ·ás condições fixada"' no capil.ul11 XXV, titulo IV ún prcsrnl e regulamento.
Art. 1 l. As requisiciks .~!' regem pl'!as rlisposiç.ões da lei
n. .l, 263, uc H de janeinJ lle 1\!21 c respectivos regulamentos.
Art. /f2. O gerente mantém um registro (modelo n. 3)
onde são in.~criptos todo,: os contrartos lavrados. Nesse registro não figuram as compras tlirectas.
C.\l'ITULO VIl

f/ef'I'}I~'(ÍI',\

Arf. 13. Sü p1ídmn !ri' Plll 1·ada. 11os dl'iJOSifus e armazens do Serviço de ~ub~i~f.enr.ias, as !11PJTadnrias ou maf!~t·ial
em bom estado dr• uso ou utilizar:ãn. Os rrcipient.cs e qualquer outro material de acondicionamento dos artigos não são
eonsiderados como mercadoria; uns c outros são pesados separadamente, para n fim de sr~ d()duzir o peso liqnidn.
Art. H. A n•cepção em qnant.idadP inrnmlw ao g()renfo
que por Plla (, 1'""11'lll''avPI. 't'orla ()llfmda dá logar a uma
quif.ação pro\'isoria, exti·ahida rle falão r"lll canhoto () Pntrc~
gnc immodiatanwnf.r ao f"l'IlPCPdor.
Quando se tratai' de reccp(:ão llr. expr,dição 0\1 l'nfrPga,
feita por corpo dP fropa nn seryiçn militar, serão obsrryadas
a,; J1rcscr·i pçõrs I! o eapit.uln XXI rio prcsrnfn I'!'gulament.o.
ArL -15 •• \ J't'C''PCã'' <'lll qnalidade •\ feita pnr· commissãn
nomeada. por um annn, pl'!o commandanlf' da regiãn ,. composta do chefe do HerYiço de Suh~i.<frncias. (ou seu adjnnt.o),
um commandanl c de batalhão nn grupo incorporado (desig-nado por trPs mcw,;), c 11m majrH" ou capifã.o ml}r!ico (ve!.erinario, qnando ~P tratar r]l} camrs ou forragens). Para a
rec~>p~,;ão de machina~. o comm:mdanfl' da rf'gião dr.~ignará
tamlwm um trclmico militar.
Paragrapl10 uni co. O gerrntc a~~is!c ás rcccprõns mas
não faz parte da cmnmissão: t.rm, porélll, '' dil·eit.o, cte' fazer
ponrll'rações n dic;ronlar da cnmmissãn, quando llw pareca util.
Ncstf' caso, cabP ao directm· rlc fniPnrlcnria diYi.~ionai·io tomar uma decisão Jnlliivada que liiJPi'!P 11 gPrnnlc dn rr•sp11l1sa1JilidadP lllil'l'ior.
Art.. 1G .. \ !'Ollllllissãr>, cnnn,carla Jll'lo elil'i'f' do Srr·vit~n rie
Suhsi~!Pncias. P:,~mina a.~ llii'ITad"l'ia,; n () maJ.r•rial em rdar:ão :'is cnndiçÕP~ impostas pPln eadrr'no dr• Pnearg-os. ])as suas
rl•••·i'ÕP~ c'ão lavr:-~das aclas no_rr;;hlrn mspecl.i\ro, rias qtme:o;
con;;lara" fa~n~wm :1s qlJsprv:-u:ol·.s. do g-rr·entn c, quando fôr o
ca:-;u, as deci.so•·s motivarias r! o t!Irectrn· do In! endencia divisionario.
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Ar I.. 47. O gerente é o responsavel pela quant.idade e conservação do material e mercadorias, enviando ao chefe do Serviço de Subsistencias um boletim especial relativo a cada recepção. Quando, porém, haja duvida sobre a qualidade do forJ!Ceimento em conjuncto, a commissão se reunirá todas as vozes que houver partidas a receber.
Paragrapho unico. O gerente opera só sempre que se
tratar de compras de material ou mercadorias, já conhecidas
quanto á qualidade, que fôr autorizado a fazer no commeroio
uu locaes de producção.
Contestaç~e6

ArL. 48. Os fornecedores ou expedidores militares. que
julgarem lesado~. podem fazer suas reclamações ao direr,tor do lntendencia diYisionario relativamente ás decisões tomadas pela commissão ou pelo gerente.
Após novo exame a que mandará proceder por pessoal estranlw á comgmissão de recepção, em presença dos membros
de2ta u do reclamante por si ou representante legal, o director decidirá a respeito, caso as partes litigantes não entrem
em accôrdo. Do facto, será lavrada uma acta no livro competente.
Ml

Multa.•

Art. 49. As multas impostas, por motivo de atra:z:o nas
entregas, serão registradas de accôrdo com o modelo n. 4 e,
obedecerão ãs seguintes proporções:
Quinhentos réis, por um conto de réis ou fraccão o por
dia de demora até 30 dias; mil réis, do 31" ao 45• dia; e mil
e quinhentos, a partir do 46" dia.
O total das multas, porém, não póde exceder de 10 o/o do
total do fornecimento.
§ 1.• Si o fornecedor comprometter-se a f!Jrnecer, além
da quantidade exigida, a que fôr tolerada a maior, a penalidade se estende tambem á quantidade excedente da principal.
§ 2.• Não haverá applicacão de multas, quando forem concedidas prorogações de prazos de entrega pelo director de Ini endencia Divisionario e desde que n:io ultrapassem o limito
dr; vigcncia do contracto.
§ 3.• ·será suspensa a applicação de multas quando, por
effeito da recusa do artigo, tenha o fornecedor recorrido para
o dirccior de Intendencia Divisionario. Si a decisão fôr contraria ao recorrente, a multa terá logar na conformidade do
contracfo.
§ 4." Caso o fornecedor não entre com a importancia da
multa, será o seu valor descontado das contas que porventura
t;xislircm para processo ou, na falta destas, cobrada por execul.ivo fiseal.
Art. G<O. O fornecedor tem o direito de recorrer para o
1\tinislro da Guerra. pedindo rclevacão do multa por falta ou
alrazP de enfr<'gas, em reqnerimento instruido com as provas
do que a :,:ru favor allegar fl depois de ter entrado com a imporiancia da multa, nos termos do art. 129 da lei n. 3. 089,
ti e f' de .i aueiro dP i !l J6 _.
Lds do 1922 -
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O gerente encaminha a pc!.içiio para o chefe C:o Serviço
de Subsistencias, que a transmilte com o seu parecer ao diro•
ctor de Intendencia Divisionario, para que seja rc8olvida pelo
Governo.
Paragrapho uni co. Sem o assentimento do Tribunal drIContas, não póde haver relevacfto de multas, conforme dcterminacão expressa do Codigo de Contabilidade da União.
Art. 51. O director de Tntenclencia üiYisionario pôde coneeder prorogação de prazos de entrega, desde que julgue nãn
haver inconveniente c não f'xccrla o prnzo terminal do contraelo. De suas decisões darú con!JccimenLo ao eltcfn do Serviço
de Subsistencias.
Quando, porém, a prorngação parcial. para entrega df}
parto do fornecimento, impol'ln t.ambcm em prorogação dn
prazo terminal do contracto, só poderá ser concedido pelo Gnverno, lavrando-se um additamenl o qne será registrado pelo
Tribunal de Contas, para cumprimento do estabelecido no ~r
tigo 55 do Codigo de Contabiliclarlo da União.

:Art. 52. Quando .o fornecedor não começa u. execução das
entregas na tlata em que drweria terminar a da primeira metade, ou, si as mercadorias P malrriacH apresento.dos dão logar
a duas recusas eonsecutivns de f oda a partida, o gerente communica o facto ao chefe dn Serviço de Subsi!;tencias, quc intima o fornecedor a cumprir o conlraeLo on declarar os motivos que disso o impedem.
Compete ao director de Intendencia Divisionario verificar si ha nr~cessidade df' n;wn contrado. dp.terminandCl, no caso
affirmativo, a sua celebração pelo rhefc do Serviço de Subsistencias.
Paragrapho uniro. :\ falla 1!•~ cumprimento dos contraelos su.ieita o fornecedor á pcnla da canciio estirmlada (10 o/o
até 50:000$ e mais 5 <1o sobre n restante) e da idoneidade
para entrar em novos fornecimentos.
CAPITULO VHI
TTl.AN S FORl\f.\ÇÃO

Manutcnçiio
Art. 53. A manutenção compr-ehcmlc forla'l as operações
quo se relacionam com a ~rrc.rpçíírs~ Pxprrli\:Õc~. drs1'1camentos internos, distribuições.
Transf o r m ((~'(ie s

Art. 5-i. As transfm·rnnc.:ícs tcrm por fim mcdificar a natureza dos prodnctos. afim dü tornai-os proprios para o consumo. Taes são:
A moagem do trigo;
A mistura das farinhas;
A panificação;

A t.orrcfa.cção do caf~ em grão;
A moagem do milho;
A matança do gado;
A pr~msngom das forragens fenada!', etc.
As f.ransfonnacõcs determinam nas csoriptas do !'lerviç(\
llma sahida ctr) nrodnel os f'Il1fHTgados e lllna. entrada de pro(incl 0s derivados.
Em certos casos, os uctrictos dão logar a uma sahida consign:Jda em termo, que é dif'<pcnsarln quando os dctrict.os são
tixadoR por uma taxa rrgulamcntal' ltorrefarc:iín do cafó).
Cnnscrraçrío

Art.. 57). Itrwcbirlos

pt~la

commissãn nu wlo gerente, são
f'!ll
bom estado de

nR mercadorias o material considerados

conservação.
Cumprn ao gcrrntn consr.rvo.l-m; nesse estaco, mandando
c-,;e1:utar as reparações que vrnham a se tornar ncces:;;arias no
material f' v cri fic:mflo consl antemenl ~' os gonrros; tf>ma providPneias para rwil.ar sna dcl.f'riora(:ão 11 propÕf) as qne mlo
Psl iYercm ~'ll\ sua al~:ada.
Art. 5G. O:'i encarregados rln unncxos teem as mesmas
responsabilidades c estão sujeitos (tR m!lsmas ohriga~;ões que
o gerente do estabelecimento principal da gestão.
UAPITULO IX
DIS'rBIBUIÇÕJtS

Gcncmlirladrs

Art. 57. O Serviço de Suhsistencia fornece o distribuG
corpos de tropa, formações de serviços o IJS~ahelccimentos
militares os generos e materiae3 que não são adrpiridos pelos
proprios r~orpos, por conta dos quantit.ativo~ d1' raneho, ou
garante esst!S fl1 rnecimento;; por moi o d1~ eoatmcf n~; gPra1~s do
guarniç.ão.
Em circums[ancias csp..(\ciaes, pódc tamlwm ser ineumbido de firmar conlracLoR para o fornecimr'nto dos gcncros Je
ranr!JO e mesmo de estabelecer arrnazens c tlcpo~:fos para distrilmições mediante imlomnizaç>ão.
Ar L 58. Em caua Bc;:!ião, a Direcção Je Intrndencia Divisaria organizn, annualmento c por gnarnicf!o. e mvia á Dtt'ectoria Geral. a tabclla justificaria elo c11sf.;) LPt;JI <la alimenUtção oas praço~s. levando em conta as dcspczas p'raes de ma.nutrnçilf1 dos ranr.hos. A Directnria Geral n'Yo} "~~a~ tahellas
P, por sua YI'Z, org:llliza a Tabclla Gc1·al de Eter,as, que Rlll.Jmrof.lc á arnrova~'ão rio Ministrrio ela Guerra.
Art.. G\l. A talwlla do etapas 1\ organizada ,1,, m:::noira a.
aprcsPnlar sPparadamente:
a) a J>arlp da e!apa r,orrc,:pomlente ao fnndn da alimentação e,ommum (pão, narne YCl'lle ou snhsl itnirl>Ps. 1Cf!'UID9S
seceos, toucinho, ou hanha, sal, assucar, café, mattr), que cons~os

titue a massa de subsistcncia;"'
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b) a parte correspondente ao quantitativo de rancho (verduras, temperos, fructas e sobremesa);
c) a parte de manutenção, comprehendendo a corservação e substituição do material de :-anC'ho, massa das despezas
diversas,.
Art. 60. A primeira parle é al.Jonada ao Serviço de Subsistencia, para as necessidades de conjuncto, a titulo de credito geral aberto ao Director Geral de Iutencia da Guerra.,
O Governo providenciará para que, em cada Região, os
chefes do Serviço de Sullústencias recebam, na Directoria
Geral de Contabilidade da Guerra cu Delegacias Fiscaes do
Thesouro Nacional nos Estados, os I'ecursos em dinheiro necessarios ao prompto e perfeito pagamento d:J.s mercadorias
e matE:riaes adquiridos.
Esses recursos ~crão fomecidos trimestralmente, a titulo
de adiantamento::;, cujas contas serão prestadas por occasião
de recebimento de novo adiantamento, salvo ordem em contrario do Ministro da Guerra.
Art. 61. Os corpos de tropa recebem por conta dos creditas de subsistencias, mas directamente das repartições pagadoras c ao mesmo tempo c pela fórma estabell'cida para a
soldo:
··
1.0 As indemnizações de eLapa (quanbtativ.1s de rancho
e despezas diversas) correspondentes ao pessoal rffectivamente arranchado.
2.• As etapas integraes dos desarranchados. Estes só receberão as quotas correspondentes ás despczas dfJ alimentação
propriamente ditas (quantitativos de subsistencht e rancho);
o quantitativo de deE>pezas divc~rsas pertençe ao corpo como
receita do rancho.
3.• As etapas integraes abonadas aos officiaes, que por
necessidades de serviço definidas em prescripçõe;; regulamentares, teem direito a refeições no quartel.
Essas etapas são entregues aos Cassinos de Officiaes, mediante recibo, pelo 1hcsoureiro do Conselho de Administração
e não dão lagar a uma escripta oflicial.
Art. G2. Quando, para uma parte da ração (carne verde,
peixe fresco, eLe.), o Serviço de E\ulJsistcncias coafia aos corpos o cuidado de prover ás nece~sidades da tl'OfJl:L elle al!ona
aos referidos corpos indemnizaç6es lJw·ciaes con'espondentes
ao valor dos generos e tendo eilt vista o pugamento immediato dos fornecimentos pedidos ao commercio loca:.
Ar!. G3. Os yiveres inrlemniz~.vci~ dcstinado8 aos Cas"lnos de Officiacs são recebidos, pelos officiaes de aprovisionamento, ao mesmo tempo que o; outros forne')imentos adquiridos Lambem mediante indemnização pelo5 cor-pos de tropa, constituindo objecto rle recibos separados ..
TABELLAS DE IlAÇÕES R SUDSTITIJIÇÕES

Art. G.í. ::ió u :'llinislru da Guerra Lem u direito de modificar as tabellas de rações e snlmtiLuições, organizadas pela
commissão respectiva e por elle approvadai'.
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Distribuições a partes estranhas ao exercito

.Art. 65. Só ao Ministro da Guerra compete igualmente
autorizar o fornecimento de generos, pelo ServiÇ·0 de Subsistencias e mediante indemnização, a .partes int.eress·actas G estranhas ao Exercito.
Paragrapho uni co. Os generos e outras merradorias entregues a pessoas, tropas e estabelecimentos não pertencentes
ao l\1inisterio da Guerra, são pagos ao Serviço de Subsistencias fornecedor nas condições, communs a todas as partes interessadas, descriptas no capitulo XXIII.
Distribuições em guarnição
Art. 66. Em regra, as disposições de pão s~o diarias; de
carne verde. nos dias previstos; dos demais viv.~res. nos dias
1, 11, e 21 de cada mez; de forra~ens, duas vezes por semana.
Quando os corpos disponham de meios de transporte e locaes
para armazenar as forragens; o Commandante da Região p6Je
autorizar o fornecimento de quanti.iades maiore;;;: o chefe do
Srrviço de Snbsistenciaf! notifica ao grrente ac; d~t.as rm que
as distribuições serão feitas.
Paragrapho unico. O gerente não deve, rm prinCipiO,
se recusar a fazer uma distribuição pedida fóra da data fixada; cumpre-lhr, porém, levar o ÚJCto ao conhrcim~nto do chefe do Serviço de Subsistencias. que tomará as TJrovidencias
necr'sRarias pnra PYitar a rcproducçãn.
Art. G7.
As tropas de passagem numa guarmcao.
t.eem dir<:>ito :ís distribuicões, de dia on de noite. de accôrdo
com o horario fixado e na ordem preestahelecirh pelo commandante da região, por proposta do director de intendencia diYi,ionario.
O chefr do Servico ctas Sub~istencias infm·ma com antecerlenc~ia sufficicnte ·ao gerente sobre o;o; e!'fccf ivos a pro';er, indicando-lhe tamhem os dias c horas de chegada e part.lda das tropas, para que possa regular em consequencia a fabricação do pão, matança de gado e outros pormenores do
!>erviço.

DistribuiçO-o ás

trop~

em marcha
'L'Ía-ferrea

ou

transportadas

por

Art. 68. As tropas em marcha ou transportadas por estradas de ferro percebem os viveres do Scrvit:o de Sn!mistenr.ia<; mais proximo.
Podem tambem adquirir direcfanwnfc no mercado. quando Pstcjam fóra da zona de abastecimento de um estabelecimento distribuidor. c, neste caso, os officiaes de aprovisionamento ou chefes de destacamento pagam á Yista e recebem
dos fornecedores a factura eom recibo, de aecônlo com o;o; mot!f>los regnlamcnf ares.
Paraurapho unico. O clirector de intcndencia dhisionario. publica trimestralmente uma tabP!la do~ preços maximos que as tropas em man~ha podem pagar pelos gPl!f•ros f'
outros artigos.
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CAPITULO X
EXECUÇÃO DAS DISTRIBUIÇ1SB~

Principio.v geraes
Art.. 69. As disfrihuirõfls siío fflilns ao official de aprovisionamento (ou seu I'Ppr••srmtanff') para o conjunto do corpo de fror,a ou grupo de dcslaramrntos formando um rancho.
Todos os gencroR sfío ron1r•dos, prf'ado se medidos; a parte
interessada póde verificar os apparelhos de pesagem e medida.
Os pãrs são contados e Pnt spgnirla se csfabPIPce a médm prsando 75 pãPs em t rcs !oi r R de 25, ronsl il ui dos á vontade da parte int.erPssarlrt. Ri o pfío n:ío f iVf'r o peso rrgnlamenf.ar, o 8rrviço dr- SnhAisiPTwias romplnla com o uret'ssat·io; si exceder, o excesso rev•~1·1 o mn lwncficio da tropa.
Art. 70. O SPrvieo sô riifdrihuc genrros de bôa qualidade. A parte interessada pôde rflr.u!"ar analqm•r gmwro que
lhe parera m:ío e, nPssi1 caso, :1 rlisfrihnicfio P imm('(liafamente llusnrnsn, niío v o li ando. porrlm, n.n arm:urrn a~ rmnnl id::lflns
jâ suhiriaR e nnfrnr.:urs. O clwfr rio 8flrvir·.o de Snh~iRf.oncias,
prevenir! o do incidrnl e DPio r-rr·Pnl P, rPnnfl a commis~fi.o d•~
recepc;5o para rhlr solnr'ío :>o lifigio. Nrnhuma rccl::lmar;i\o ou
critica é permiti iria dPpois da rli~fl·ihuirfío.
Parar.:rapho tmirn. Um nl'rir·i~ll rio Sm·vicn. rlm;ignario pnlo
gerenf.e, rlcve :1~sist ir :\s rli~trilluiriiPs ou. prlo mPno~. comparncrr lo.!!o que RP.ia solirilnda a sua prPRPnr:a por uma parte inffWrssarla.
Arl. 71. Nenhnm !!tnPrn l'f'r"rhirlo pr'irJp ~Pr rlrvnlvidn on
resf.ifuirlo ao Srrviro rl•~ f~nr,si:,I(~JH'Ü>~. nnanrln, porrlrn, mn
corpn dP- tropa tivrr rL~ r1nixm· a fellrtrnir~fío. a8 forragens que
excerierem rir ~IH\i1 nrrP~sirlf'rl•·~. nndPm ~rr rP~f itnirbs ao S:~>r
viro e neste NlRO o nltirnn vn!P rl•~ rlistrihuir;f'.o Al'I.'á rrdiricado de aceõrdo com a rf'slituiçno.
Art. 72. Em T'f'!'Tn. as pnriP·:; infPrPss:Hlas vf>.o <1P aha~
!.ecrr no Rcrviro rie f'uhsiqfpnrin~ rom os sl'n~ mPioc; de tra.nsportc: por r-.;:nrmciío. n rhPfr rln P.rrviro rlp Rnhfli~IPnrin~ e
oR commanrlnntr~ rll' cnrnoo porlPm r~rrn,·rl:n• disposir:i'írs differentes, mw feJ•i'ío flPmprn c~rr>rl PI' pl'ovisorio.
0!'1 1!11nrro~ di~frihnirlos siTo lof"o rPtirar!o~ rios arma7rn:'l.
só nnr molivo~ exrrprionnPs f' mrrlianf'1 orr!Pm rsnrrifll rln
chl'fr, rln Srrviro de f'uhsisl.rneia;;, por!Pm ficar pnr algum
tempo rm rlApo~ilo.
Ar-t..
73. r:omo prirnrim dnf arfín. o Fim'Viro riP RuhAi~trncinq rnfrP!"rt a r•ndn
Pll!'no _:_ :lfl s~v·ros nnr
rnmnnnhi:• 11 ::o "nr>roq nor Psmt:Hlr'1n n11 )>f!fr,rin - mw R~"T':ÍO inclnirln~ nn. l'f'~fJP•~fivn rnr·r>'a. fl·~ flr•ntn iR rr>r' il)iPnf.f'R, hPJn rnm,.,
a rnnc;"rY;lri!o

fl

rr'llr)Yfl!'fío

d'l dnf:JP;"';"n (IP ~:-tPrn~. ~'"f'T'Pm pnr

contn rlt> m:>s~n rlr~ df'~ll''''"~ tliYf'i''':'" dn~ r·urnn'l dfl fronn..
O'' )1P.rti1Pl111'1 I'P"iPiPnfr"; rl•• snhQf:'n"Íi1'l nlimr>nf'>rrc; nnA
niío nnrlpm ~f''' h•flnov:>:·'~rln<; (','nncl'!'\'a'-' de l'nrnP ou de pei•rr!.
etc.), são abandonados :>.0s cnrw':'.

:As partes interessadas, estranhas ao Ministerio da. Guer-

ra, se proverão por conta propria dos recipientes que lhes forem neccssarios.

DistribuiçiJes indemnizaveis
Art. 74. Os officiacs c sargentos em actividade de serVi<:o c smu; familias te<~m direito s distribuições dl~ generos
do Servir;o de Suhsistencias, mediante indemnização c de accôrdo com a tabella (especie e quantidade dos generos, numel''l dc rações por pes!'ôa, prcçn:; de indemnizaç:ão), organizada
rprla Dirrel nrin GPral dto lntendcncia da Gnerra () approvada
velo ministro.
Os generos distribuídos serão exclusiYarnenf.e destinados
aos interessados c suas f~milias: esposa, filhos, parentes e
criados que vivam sob o mesmo tccto.
Art. 7fí. O mesmo direito lhes assisto quanto aos genm·os fnt'llr.eidoc; aos cm'J)os de tropa por meio ele contractos
gnracs de gnamição ou região firmados pelo Rervit;o dP Sub!'isleneias; as condições de qualidade c prcro serão as acceiUts parn o fornecimento aos corpos.
Art. 7G. Os officiaes c sargentos pertencentes aos cor.
pos de tropa receberão os generos, para si e suas famílias,
JHll" inlernwdio do corpo a qne perlenr.em; os demais, por iniPrmedio de um corpo da guarnição designado pelo commandante da Hre·ião.
Art. 77·: As distribuições trem logar no dia c horas fi;xados prlo commandantc da Ilcg·ião ou guarnição. O official
de aprovisionamento do corpo paga á vis f a e exige do gerente
o recibo regulamentar.
GAPJTULO XI
EXPEDIÇÕES E RECEPÇÕES

Art.. 78. O ~rrrrntR rrrr.lJo ordens dP cx'J)edição do diredoJ• g-eral 1ie TntcndPneia da GnPJTa, dos rlimctores de intPmlrnria clivisionarios e elos intenden!t'.s tk gnena chefes
do Serviço dn SubRistencius.
A1·t. 7(). Toda ordc·m dP cxprdi('ão indira:
n) o destinatario;
b) as quantidade:; a expedir:
c1 o mnrln de acondicionamento:
dl o modo de tran~portc:
·
1') o pra~o rlentro do anal se far:í a rxnedição.
Pnt·a.r!Tapho unien. Toda cxprdiçflo cl:í. lop:nr a uma gui~
!modelo n. 5) que o gprentP anresenta no mesmo dia ao
t·.lwfe do s,•rvi~o de Suhsi~tcnri?s. :Este o tran~mittP srm
dr>ynnrn a0 rl~'~t.innlarin, rnJP ns~im, nnrmalntr~n1l', Frrá inform:liln f'llin :tn!crPrll"1r'Ífl da rltr~'~.d:• da mPrca,Joria.
·\rt. f\0. f'rí pndr•m ~Pr c':n;,rlidn': l!:"ll"rn~ 011 material
Pln hnrn rsfarl0 dr~ rtlil~l'rvacfín ou utili7'1t;iío: '' rw.f1ndicinnalllPTÜn rlr>\"C ~.atisfa7Pr :í;:; rnndir~õr;:; rsncriac~ rk snliilr>z f'Xi~i
d:t;:; nrln mntlo flp transporte; sempre que ]lOS~iYl'l OS VOlUmes se>rão sdlaclos.
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'l'oda perda ou avaria, reconhecida na chegada e imputavel a defeito de acondicionamcnlo, importa em responsabilidade do e:lfipedidor.
Art. 81. As expedições feitas por via-ferrea ou marítima são inscriptas, em cada estabele,c,imento no Registro de
Transportes (modelo n. 6), que abrange duas partes : a primeira destinada á inscripção das partidas expedidas e a segunda ás recebidas.
O registro é visado no fim de cada mez pelo CJhefe do
Serviço de 'Subsistencias.
Art. 82. Na falta de recursos proprios, o Serviço de
Subsif;tencias póde fazer por eontracto as braçagens no interior dos armazens, bem como as descargas de vapores e vagões, transportes para os armazens, descargas dos caminhões
junto a estes. arrumação e empilhagem, etc. Tal systema deve
sempre acarretar reducção de pessoal de manutenção do estabelecimento.
Art. 83. O destinatario de uma expedição dá quitação ao
expedidor dentro do prazo de oito dias após a recepção completa da partida de gcneros ou material; si motivos valiosos
o obrigam a maior demora, preYine immcdiatamcnto o expedidor.
Art. 84. Quando na chegaria do uma expedição, são encontradas faltas ou avarias, o gerente commnnica immediatamente o fado ao chefe do Serviço de Snbsistencias, que convida o transpnrtador ou seu representante. c bem assim o
proprio expedidor ou um seu representante a comparecer
para assistir ao exame.
Do resultado deste, será lavrado um termo (modelo numero 7) que indicará o valor da perda c o responsavel por
ella.
ü destinatario só inelne em carga as quantidades re,ccbidas: o expedidor e o transportador são responsaveis pelas
perdas e avarias que lhes possam ser imputadas.
Art. 85. Compete aos gerentes executar as operações
aduaneiras e outras neccssarias ás expedições e recepções, de
accôrdo com a respectiva legislação ou regulamentação.

CAPITULO XII
MATERIAL EM TRANSITO

Art. 86. O material dirigido a uma localidade para ser
expedido, é recebido em transito, verificando-se sómente o
numero, peso e e.~tado dos volumes. Compete ao deslinatario
definitivo dar a quitação ao rxpedidor.
O material em transito é inscripto no registro correspontlentc (modelo n. 8) .
Antes da reAxnrdicão, o t!Pstina[arin de transito deve pôr
os vnlumcs damnifirados em P~tado de serem transportados
e. si alguns dentre rl111~ parrcem indicar faltas ou subtracções,
assipnala o facto no documento de tr:moporte, para firmar a
responsabilidade do tramportador.
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CAPITULO XTU
MATERIAL EM DEPOSITO

Verificação da c.ristencia
:Art. 87. O 0hefe do Serviço rte SubRiRtenrias devo balancear os generos e material dos armazO!l!\ no minimo, uma
vez por anno.
,a balanço consistirá na comparacão da existencia real
com a escripturada e dá logar 1\ organizacão do termo respectivo.

Art. 88. AR perdas e avarias de genero3 o material são
consignada,<; em um termo (mod!'lo n. f!) quo consigna o valor da perda e o rlestino quo deve ser dado aos artigo~ avariados ou deteriorados.
Art. 89. Quando um lote dP p,.-meroq ensaccados deve ficar por :~lgum fflmpo em dr'pnsito e se prrvl\ diminniçãn dn
p!'so por effl'ito de secca7em. o grt"entn pede a marenc;rw duB
~a!'cns ao chef~ do Servi co cte Subsi~tencias.
Este ver i fi.ca pe'lsoalmente u peso exarto dog saccos de
todo o lote e em seguida appõe ~ello a alguns distribuídos
por di\'er~o,; logarcg do !\l'ma?.rm. :wnd11 a orwrar:i'in annotada
em rad!'rno !'Special mantido pela gerencia.
Quando ~r t.iYer de consumir o lote, o chefe do Serviço
de Subsisteneias manda pesar OR Rac·cos sellados e a p0rda de
pe~o média é applicada a todo o lote.

CAPITULO XIV
M-\TER!AL

IMPRE~TA\'EL

'Art. 90. O material imprestavel para o ~rrviço c~ inscr!pto em uma rela~ão trime.'ltrnl (modelo n. 10) que o gerente envia ao chefo do .Servico de Snbsist.encias. Este verifica o estado do material e transmille a relação com informação e propoRtas suas ao director de Tntendencia Divisionario, que resoln~ sohre a .~nbstitni!:fio rio material P destino
a dar ao imprrstavel.
Art. Di. Os gcneru.'l avariarlo;o e o material em máo GStado, que não possam srr por qualquer fôrma ul.ilisallos no
srrviço, são Yrnrlidos o oe~ fundos provenientes da venda recolhidos de acrt•rdo eorn as {lispnsi~úrs rm vigor.
Si razões rtr' Rf'TVi~o on hygiene sp opnõem ú Yrmla d1~
qualquPr artigo drtr'r'iorr\do nu ayariarlo, o e·hrfe rio Servico
rle Sn,bsistrnrias. tlr arrttrdo rom as clrrisõf's do dirPetor de
Intcndencin Divisiunario, manda inein!'rar. Pnterr:u ou atirar nagua o artigo o condemnado.
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CAPITULO XiV
OPERAÇÕES DIVEHSAS

Contractos de moagem
Art. 9.2 ....\s moagens são objectos de contractos annuaee,
estabelecendo o caderno d.e encargos ao; conrlicõcs impostas ao
empreiteiro.
:0 rendimento da moagem é verificado por expcriencias
realizadas sobre i 00 quintacs mctricos e em cada lote de trigo;
o chefe do Serviço de SusbsiO'tcncias rcgüota em termo o resultado dessas operações.

Fabricação de pão
Art. 93. Em guarnição, geralmente se ·fabrica pão commum. Entretanto, para instrurr;ão do pessoal, convém de
tempo~ em tempos fabricar a holac1ha, rJur. snrá, após uma
conservação experimental dr. yarios dias, distribuída ás unidades por ordem do c,hefr. rio Rrrvi(,'O flc Subsistencias.
Art. 9L A bolar·ha c o pão dp, (!'Urna são vivp,res de
mobilização c campanha. Par·a n~sf'gurar. porém, o Sf'U consumo dentro do prazo theorico de conserv::tção, esses artigos
serão distrihuirlos am; corpos rm f1lsbtit.uiçã0 ao pão commum
e de prefencia durante prrioilos de manobras ou grandr}s
exercícios.
Art. 95. O c h de do Serviço dr> Snbsisf rncias pódr, {]uando necessario, ordrmar expcrieneias rir panificação com o fim
de fixar o rendimento de certas fari11il:Js e o eonsumo rJr, combustível para aquecimento rlos forno~. Da CX:Jeriencia, se lavrará o termo respeeiivo (mndr,lo n. 11).
Art. !16. Os offiri:les !!Cnr>ra0'i C'llll direitn dr:J irFpr:cção,
o~ intendentes de .zuerra Ji~?rtdn~ nn ;:::ervirn, n ç-r;r,•nf,: e os
officiars dP aprovisionanH'nfo pnr!Pm prov1r o niio inr,~pera
damenfe. Tal prova não trrn o caracf."r dr consumo permanentA e autorizado, mas o de simples verificação em beneficio do serviço; as 'quanf idades consumidas são consignadas na
escripta. sob o titulo de Consumos intenws.

Torre{acção de ca{â
{..-\Tt. 917. O café em grão é torrado c moído segundo a
taxa regulamentar de 18 %, isto r>. 100 kilos dc café em
grão drvem prodm:ir 82 kilos de café torrrtrlo e moido. O pe!'o
a carregnr na escripta é o vrrifiearlo no dia immediato ao da
torrefacção e moagem, após a r•xsnri~eiio e o resfriamento
completo.

Peneirameutos, mistw·ns e

tritm·w~J,·s

Art.. !IR. Quando o gcrenfr nrcri~a procr>rler a nma dessas
OpPrar;ÕE'S (J1CTI()Írnmpnf.o. I'I'VO]\'Íllll'!lfil a j):Í OU friflJI'<It:fio ele
p-rãos: rni~turas rV!'JiftHli'S dro f:q·in'!:t~: Tl''r!lO'D'!'Cm dr forra:gellS, etc.), conmmniea no ellefP do Sllrvir:n rfp, :Snhsistf'ncins; o termo rrspectivo romi!!nará os rrsultados obtidos, detritos recolhidos aproveitaveis uo ~r·rvtr:o ou com valor venal
e detritos perdidos.

Matança de gado

Art. 99. ú servi co de matança drve ser installndo em
conformidade com as prescripções da hyg:iene publica. Oa
:productos não distribuíveis são vendidos mediante contracto
de longa dura<.;ão e sob as condiçõl's consi;;naclas crn eaderno
de encargos.
CAPI1'UDO XVI
OONTRACTOS DIVERSOS og FOllNEe!MillNTO

Carne verde

Art. 100. Sempre ,qur. houver convenicncia, o Serviço de
~ub,;istrnciao; firmará eontracto~ ~craPs Ttnra o fornecimento
dr~ carnP verdr. ao~ corpm:; e c~tabelecinwnlos militares dr. uma

gnarni<.;ão.
Um caderno de Pncargos rcgulai'á n" condições {]c exe{'Uç.flo do rontracto -- horas de dü,tril1ni<:ão; modo de entrc~a; otJrH:ação prrra 0 forrwcrdor de manlrt', 1·m rlopnsito,
er\l'nc ~p,·ra, con"erva de carnr ou nu Ir o qn:llqm•t' pro dueto de
"uhstilnit.•fip para ~upprir a falta de ear1w vpr1k quando ocCOITPr f!Urllque,r llCrtuhação rm rxer1H:fio do fornecimento;
e.onrliçõe.'~ de vrrifira(:ãn dos gt>neros ele ~uhsl iluição em deposito: obrirração rle fornccinwnto ans nffie.ia.rR, S'argcntos
e onlr:1;; partes :mtorizarlas, pr.los prrr,:)S cto c·pnlracto r nas
conflÍI'Õr>c; prr,cerintns no art. 7ll c se~11 inli~s.
PROV!',ÕT<;S COMPLEMENT,\RES Dl~ HANCHO E FOHHAGENS

flrt .. 101. Qmanrln ihouver vanl.nJ2"PTn nara r,•:-~ cnrpos n rsfnhPll'r:inwnlo~. o Sl'rvieo rlr~ Suh•;islr·wia n(ir!n fÍI'lllrii' r~on
trn!'.fo dn !!Uarnir;fio nara Cl!l'l.ns ~ew:rn.Y rn~!,.~lllll'\ pnlo rpmntifativo cte rnnrho. Os corpos seriío ahrrstrcidn•s PPI.o confractanf P f'.omo !'li o 'contracto fosse firmnrlo com rrrda um delle~
separadamente.
1~ S mPsmas diSTJO'\ÍCÕeS se applicam fis forralWI1S di~
trihuirJn.s aos corpo~: m~ste ea~o. porPm. ~~ o SE'rVi>\o cte Snb!li~tr>ncb aue paga ao 'fornecedor, á vista dos vales entregues
1pelos corpos.

C,API'1'ULO XVTT
FORNECIMENTOS D'Am
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TITULO 111

Contabilidade e escripta
CAPU:TULO XVIII
PARTES D!AlHAS E AITUAÇÕES DE ABASTEQIMENTOS

Partes

diaria.~

!Art. 103. O chefe do Servi~o de Subsistenci~ .recebe
diariamente, em lhora por e!le fixada, uma parte dmrm, sob
fórma de registro, remettida pelo gerente, segundo modelo e
indicações estabelecidas pelo chefe.
Em principio, a parte menciona:
1. · A situa.cão do pessoal (presente e a;uscnte);
2. o Os movimentos impOTtantes de generos e material
e os pontos de detalhe sobre os quaes o director de Intendencia Divisionario deseje ser informado diariamente;
3·. • Os incidentes occorridos na vespera ou no dia até a
>hora da parte;
4. • Enumeraç.ão das sohrecartas, corre.spondencia.. documentos de contabilidade e papeis enviados ao C'hefe do
Servico de Subsistencia ou submettidos ao seu visto;
5. o As prest.ar:-ões de contas:
6.• Solicil.acões sobre o srrvico corrente e que não mereçam correspondencia especial. ·
A parte-registro. visada pelo dircctor de Intendencia Divisionario, é restituída ao gerente. no mesmo dia. antes das
17 horas. com as Roluções convenientes e os documentos de
crmtabilidadr. qne lhe s·ão desf inados. Esta pnrtc fica no archivo da gerencia.
SITUAÇÃO PERIODICA DOS ABAI!!TJJ:CIMKNTOI

Art. 104. Para que o dlrector de Intendencia Dlvislonario
e o chefe do Servi co de Subsistenci: s conheçam de perto a Rituacão dos ahasteoiment.os, o ~erenfe envia um rel:Jtorio minucioso (modelo 12) das existencias nos dias 10. 20 e 30 ou
31 de cada mez.
O Director Divisionario fi:-::1 n~ (!atas rm qur os rrlaforios devf'm rhr>!ra rs sua~ mfi.nq r ~'m cuanta~ vin~ devP. ser
feito.
O rr>latnrio cnmnara ::l'l Pxisfenr.in~ com as dotações fix:Jrlas nelo Direcfor Divisionarin e lr>va em conta as expedir:õe~ n rcreocões previ si as r> ainrlr,, nfío efferfnad~,·;.
Os enrarrr>e-ado'i'l de annexos nnrm;enfam ao gerente um
rr>latorio semr>~h'anf.e. qur tambem é enviado ao chrfe do Servir;o de Subsistenrlns.
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Archivo

jljrt. i05. Os doeiumentos de qualquer natureza .:(correspondencia, ordens, dOICumentos de contabiliqade, re~Istr?s,
etc.), são classificado'S c conservados no archivo do ServiQO
durante seis annos.
Nenhum documento póde Her destruido som aut01·i.zacão
c!G Director Geral de Intendencia da Guerra.
Reaistro de correSJW1UÍcncia

Art.. :106. Toda a correspondencia tem numero de
ordem.
A correspondencia enviada pelo gerente será feita a
lapis e papel de cópia em registro numerado, rubricado pelo
dirootor Divisionario. Outro bloco-registro será utilizado
para a correspondencia confidencial ou reservada.
Rcgistos não re(lulumcntarcs

Art. 1O'I. Além .dot> registos enumerados no presente regulamento e cuja manutenção é obrigatoria. o gerente póde
ter os regislos e cadernos, que julgue uteis para acompanhar
DS pormenores do serviço.
CAPITULO XIX
CONTABJI.!DAIJE -

DINHEIROS

A bmu:s rir: fu.ndos vara rl.espczas de cxpediçãn

Art. 108. Os pedidos de abonos de fundos, necessarios aos
gerentes do Serviço de Subsistencias em vista do prompto pafamento dos salarios do p•;ssoal civil e outras despezas prevista'; no regulamento, são enviados ao chefe do servico.
Cada veclidn traz um numero de ordem, que recomeca em
cada trimc~tre, e é or~anizadn ele accôrdo com o modelo n. 13.
O maximo dos abonos quo póde ser feito por este titulo
fÍ fixado pelo ministro da Guerra, sob proposta da Directoria
Geral de Inlcndencia da Guerra.
Nenhum abono pódc ser pedido, sem a justificacão do precedente pela remessa ao chefe do <Serviço ele Subsistencias dos
rlocumcn tos de despezas respectivos. Em casos excepcionaes,
porém, o ministro poderá conceder novo adeantamento, á vista
das circumstancias que ~c apresentarem.
Bscripta dos adcantamcntos
Art.. Hm. Um regisLo dog adeantamentos de fundos (modelo n. 14; estabelecerá a situa,ção do responsavel para com
o Estado. Para verificacão e fiscalizacão, o chefe do Serviço
Jc Subsistcncias manlcr-Ct em sua repartição rcgisto idcnlico.

Os adeantamcntos recebidos são escripturados em debito
pela repartição fiscal que os fizer. Por sua vez, o chefe do
l:'erviço do Subsistencias os e8cripLura ao entregar as requisições de pagamento.
O credito é escripturado em dia com auxilio das not.aR de
justificaç.ão, documentos e quitações (modelo n. •J 5) e uma
das vias reRtituidas ao gerente para descarga.
Serão levados ao cre-dito os saldos em poder dos rcsponsaveis, que serão entrogues á repartição fiscal competente.
O registo dos adeantamentos de fundos é annual e escripturado por anuo orçamcnlario. No fim do anno, é balanceado.
conferido pelo gerente e visado pelo chefe do Serviço do Subsistencias.
JusU{icor:rio dos

adeanlamcntn.~

Art. HO. As co'htas rlos arle:mtamentos devem ser prestadas ás repartições fiscaes (Directoria Geral do Contabilidade da Guerra, Caixas .l\1ilitarc:;, delegacias fiscaes) que os
fizeram, logo após o prazo de sua vigencia, sendo o processo
remettido pelo chefe do ./:l•erviço de ~ubsistencias.
Os documentos de despeza serão enumerados em uma relação, em duas vezes (modelo n. 15).
As relaç.ões e os documentos, em duas vias, são dirigidos
ao chefe do Serviço do Subsisteucias, que os verifica e visa,
restituindo uma das vias ao gerente,' para as alterações no oudito do registo de adeantamentoR de fundos.
Caixa

Art. iH. Os fundos do Estado devem ser depositados em
cofre forte; o gerente, como responsavel, tomará as medidas
necessarias para sua guarda, de dia e de noite.
O chefe do Servico de Subsistencias verifica a caixa, sem
aviso prévio e, pelo menos, uma vez por mez. confrontando os
resultados dessa verificação com o balanço do registo da receita e despeza.
A caixa só poderá conter fundos do Estado.
Art. 112. O registo diario da receita e de~peza (modelo
n. 16) é escripturado diariamente, do accôrdo com os respectivos documentos.
Será encerrado no fim dP cada mez pelo gerente e submettido com os documentos .á verificação do chefe do Serviço
de Subsistencias, que em seguida o restit11e no mais curto
prazo, depois de visar documentos e regi~to.
Art. 113. O gerente adcanta ao~ rmcarregaclos de annexos
os fundos de que precisam, devendo estes enviar no fim de
<'ada rnez ou antes, si for possível, os documentos das despezas effectuadas, bem como os ele ff'ceita, si houver.
As entregas de fundos aos encarregados de annexos não
dão Jogar a sahidas no regisfo diario rle receita e despeza da
gcrencia; taes fundos são cons~rlerados como estando em caixa
e em movimento entre a gerencia c o annexo.
Os encarregados de annexos justificam os movimentos da
dinheiro, pela remessa diaria de uma relação (modelo n. f7),
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cujo contexto póde ser modificado; no fim de cada mer., apresentam tambem uma situação da caixa (modelo n. 18).
A conta corrente em dinheiro com os encarregados de annexos r. posta em dia com o auxilio dessas relações o balanceada todos os mezes.
O gerente escriptura, no registo diario da receita e despeza, as operações realmente feitas pelos encarregados de annexos, dando aos documentos respectivos o numero de ondem
do registo diario.
Por fim, os fundoto~ existentes na caixa do gerente e o
saldo devedor da conta correnta em dinheiro com os encarregados de annexos devem reproduzir o halanco do registo
diario da receita e despeza.
Art. 114. Os encarregados do annexo, por sua vez,
mantém o registo d<t caixa do seu annexo o organizam
us .•eus doeumentos de de~peza. Taes documentos, para serem
valiuos, devem ser registados no diario da receita e despeza
lia gereucia e visados pelo official de administração gerente,
quo ó o principal rc,;ponsavel junto ao Thesouro.

JJespezas feitas pelú (JC1'cnte
Art. 1J 3. O gerente paga pelo adeantamenfo df) fundos:
1'', os salarios do pessoal civil empregado em seu estarclecimento e annexos;
2•, as gratificações concedidas ao pessoal militar;
:::·, as compras de material de consumo corrente e de ob.lectos necessarios á execução do serviço, adquiridos no commcrcio local, sem concurrencia, c cujo montante não exceda
ue 300$ por credor;
-1", os direitos adua;neiros, quando não houver isenção,
taxas de portos, etc.;
5<, as despezas com reparações de material, não excedentes de 300$ por credor;
6", as diversas despezas miudas prescripta9 pelo chefe do
Serviço de Subsistencias, taes como as relativas á conservação
1ln:; locaes;
7°, as indemnizações aos corpos de tropa c destacamentos
por compras feitas em viagem, de generos cujo fornecimento
incumbe normalmente ao Serviço de Subsistcncias.
Art. iiG. Compete ao chefe do Serviço de Subsistcncias
nu!Prizar as despezas, antes do empenho c pagamento. Para
isso. serão e<;cripturadas em um caderno (modelo n. 19), que
1\ submettido á approvação do chefe.
Art. 117. Os pagamentos ao pessoal civil devem ser feit.ns em datas fixadas pelos usos locaes. Os outros credora·; do
.K•I.ado serão pagos, ao mais tardar, dentro dos quinze dias do
npreE-entacão de suas i'acturas commcrciaes, salvo caso do
fl rça maior.
Entretanto, quando se tratar de compras de materiacs e
<1hjPclos de consumo corrente, poderá o gerente, de accõrdo
eom os fornecedores, effectuar os pag-amentos nos fins de mez
ou trimestre, para evitar a multipEcidade de documentog de
llcsppza.
As despezas de sello correm sempre por conta dos era..
dprcs.
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Art. 1 i8. Os documentos de despeza não elevem conter
rasuras, nem entrelinhas; as rectificações serão feitas com
tinta carmim e resalvadas por todos os signatat·ios do do·~umento. Devem estar regularmente sellados e conter o competente recibo.
Em regra, os pagamentos ~crão realizados no gabinete PU
oscriptorio do gerente.
Quando, porém, de todo não fnr pos~ivel, o gerente pódo
t·emetter as quantias aos credores, correndo sempre por conLa
deste~ as respect,ivas despczas.
Docum~ntos

jnsti(icativos das despezas

Art. 119. E:;ses docuuwnto~; são:
f.• Para as compras e trabalhos - uma Iactura commcrrial em tres vias, sellada a primeira com sello de apresentação
e 1odas com o de recibo.
2.• Para os pagamontos de lialarios de pessoal civil -uma folha de salarios em trc~ vias (modelo n. 20).
:J.• Para o pagamento de gratificações ao pessoal miiitae
- uma folha em tres vias.
4.• Para os pagamentos feitos a serviços civis - o recibo
entregue pel,o credor e duas cópias certificadas pel0 chefe do
Serviço de Subsistencia, se o ~erviço credor no puder enlrf'gar mais duas vias.
5." Para os outros pagamentos (despezas internas, sello•
de correspondencia, etc.) - uma relação discriminativa, em
duas vias, assignada pelo gerente e sem recibo.
Afim de uniformizar n mais possível a organização dos
documentos de despeza, os gerentes porão á disposição dos
tredores os impressos (modelo n. 21), que serão utilizaclos
sempre que for possível.
Os gerentes organizam os docnmento~ e os entregam ao-;
Ct'ecimes para sellar e assignar.
As facturas commerciaes serão consideradas validas, até
quo o funccionamento do Serviço de Subsistencias esteja ~on
venientemente organizado c estabelecido, quando então uma
c'ecisão do Ministro da Guerra, tornará obrigatoria a factura
do modelo n. 21, com exclusão de qualquer outra.
Art. 120. Tratando-se de uma factura conunercial (fa~
cf.ura do modelo n. 21), ou relacão de dospezas, os documeaLos de despeza devem mencionar:
1", o nome ou firma social e endereço do credor;
2•, o numero de ordem no registo diario de receita o llcspeza, quando forem satisfeitos em t!linheiro pelo gerente;
3", a discriminação dos trabalhos executados ou serviços
feitos, com indicação das quantidades, preço de unidade e ünportancia total;
4•, a data da autorização da despeza ou indicação do
texto regulamentar que a autoriza de maneira permanente.
Para pagamento de trabalhos terão a formula seguinte:
«Certifico a execução do serviço» (Jogar, data e assignatura do gerente).
Em caso de fornecimentos, que dão Jogar á entrada em
carga e regislo de movimento, a formula será:
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«Cnrt i fie·• a cnt r a da em carga soh n. . . (lngar. rla f a e ascto gcre'nfe).
Finalmente, tratando-sê de relacão discriminativa de dc.,pPza'< internas (remessa de correspondcn~ia, folhas de pagnrnento de salarios c gratificações) :
«Certifico a realidade da despeza:. (lugar, data c a a->SÍ··
gnaf.ura do gerente).
Art. 1~1., A fórmula de quitação mencionará c;emprl' a
rJttantia por· cx1en~o, o lugar do pagamento (o do gnrenln),
a data rral do pagamento e a assignatura. Ri o pagamento f (Ir
fcit0 em cheque. será lambem mencionado o numero dcsfr} e
o nome do banco.
Art.. 122. Além do certificado do gerente, !JS documentos
dr} despr>za devem conter tambem o visto do chefe do •8erviço
do Subs i stencins.
,:( .~1;;11' "" ·ri
Art. 1::'.~~. Os documrnloc; dn rlespeza dos cncarreg.arlos
de anncxos ·:;;erão organizados nas condições preredenLes, ala!\
,.;rí snrão validos depois de numerados no registro Lliari:J da
receita c rlespeza da gercncia ·e na tomada em carga das corJtas mat.eriaes da mef:rna gercncia c de te rem recebido o
con{e1·c do gerente.
Art.. 124. As fac1uras commerciacs, ui i1izacJa~ corno documento de despcza, :serão !ProYidas das fórmulas regulamentares, pr<>cedentementr enumeradas, por in~cripçõcs fei~
tas á mão ou com auxilio de carimbo.

~ic-m\lura
c

Documentos d•· dr speza concernentes a ]>agamcntos e{fectuados nas repartiçtic,ç de Faze nr/o, a 1'"1111 isição do chefe do
Sc1''i''Íçu de Subsistencias

Art. 125. Os documento;; elevem ser organi;.arlos de accflrdo com o modelo n. 22 ou conforme o typo commcrcial,
completado com D mesmo modelo n. 22, e respeitadas as
disposições regulamentares. previstas para os gerentes.
Estec; os enviam ao ·chefe do Serviço de Rubsist.cncia~.
depois dfl os terem eertificado ·r\ revestido da menção de ~
entrada em caraa - t!. ainda, homologado cnm o c;ru - confae, - se forem confeccionados por um ·encarregado de annexos.
O C'l1cfe rio .Servir;:.o de Suhsistencia~=; encnc a fórmula de
rrqnisieãoj de pagamento c a entrega ao credor, nJcdianto
quitaç!io.
Art. 12G. Para as despezas rola( iYas a urna entraria orn
~\arga, na contabilidade do material, o chcfr r]n serviçü rio
Subsistrncias deve exigir que o riocumento de dr~pnza mrnrinnc o nnmrro dr cnfrarla om carga r I[JH' o documento de
con!.ahil idarl'' rio tna!Prial ·.'><\ia annnxado :í. factura.
Art. 1.27. Si o ennl.racLu pr1~Yó que o fornecedor p<Jrli' JH'rlir pac:amenl.os parccllados, em vista de entregas succrssiva~
o prdidn fwrá organizado I'In impresso do modelo n. 23.
'
Art. 128. Os descontos a nffecluar por mult.as, moLivarlas por drrnora de rnl.rr>ga ou outras causas prc\·istas no
caderno do ''ncargos ~ão deduzida~ do rnon1anto da factura.
Uma via do 1iocumnnto ria mult.a, assim como mna cópia da
drnisão ministerial relativa á rPlrvação (caso, i::;so acuuleç:a)
serão annexadas ao documento rle rirsrrza.
'
Leio de 1922 -
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Iwlcmni~açõe.~

aos coi'1JOs de trupa

Art. 1:29. Os eorpos ou destacamentos que, em viagem
fizerem despezas, por seu~ cofre~. com a acquisição. de ~e
neros normalrnent,e fornecicln,; pelo Seniçu de Subs1stencla~
ou outras privativas de~se ser:"iço, s-erão i~d~mnizados pelo
gerente da localidade mais pro~1ma da guarmçao do corpo ou
destacamento.
Para o pagamento aos fornecedores, serão observadas as
disposiçiões do presente r.egulamento, no que concernc á natureza dos documentos c .sua validade.
Os impressos de facturas podem ser modficados para
serem utilizados pelos ·corpos ·C destacamentos, que os l'eceberão da Intendencia Divisionaria, quando tenham de se deslocar para zonas ·em que não po~<;am ser abastecillos por um
Serviço de Sui.Jsist.cncia;:.
O ~ol'po, quo fizer a (\espcza, recapil!-!lará os docum~ntns
respectivos em um ba\aucete em tres vms (modelo n. 21).
Para as compra,; de g(•JJPros e recipientes, compras de
material, compras de objeclos dP consumo .corrente, serão
juntos ao vroces~o os vales de distribuir;ão do modelo regulamrntar, dislinclos para ca(la uma das tres cat.egorias de material.
Apresentado o balanc·rlc, o gerente vrrifica a validado
1los documentos e a rccapitulaçãn, effectuando em &cguida a
indemnização em dinheiro ao corpo.
Urna das vias do balancete, com os documentos de despeza respectivos, é escripturacla no registro diario do receita
e despcza, ·constituindo um documento collect.ivo sob a rubrica: Pago ao . ..
Será inscript a f! o nwsmo mor! o nn halancotc de justificação das dcspeza~; (~ no lrimr:;!J·al do dPspezas ~oh a rubrica - Diversos Cl'cdnrr's.
O vale do distribui~;ão dos 8t'nerM ~ escri]1lurado no registro das dist.rihuic;õe,.;; n YalP dt) mal criai, CC!~o exi~ta. ~P-rá
anncxadn ao registrfl do movinwn!.o' dn matm·ial; c o de artigos de consumo eorrcntr, ao caderno prnvborio.
Para cssns operações. n gerrnle 1; ronsirlrradol o proprio
comprador r. clistribuidnr ao corpo intrrrs~arlo.
Uma via rln balancrlP, com a recapitnlacfio da.s despezas
é rest.ituida ao corpo.
•
'
Os dooumrntos rir rnlrarla na contabilidadr do material
!'lor~o organizados glnbalmrn1e para cada categoria de material.

Art. J;lO. As di-srwzas sr.rfto rPnnida~ por lrimest.re
quanto ao rmpenho: os pagamrnl(l" ans forneecdore.q podem
l'!er dfcctuados drpois dnl l.rimcsl.ro .
..(\ flar.U. da rxscuçiln fio ~rrYÜ.,'fl flll fornccimenfo (; fJUe dr1ei'J1llllR a pwl!I;~ao da d('Speza IJU I rim,~Lre ('OtTcspondent.c.
_ .ArL ..131. Iodas a.~ despezas de uut mesmo trimestre sorao rec~plf.ula~as em um ba·lancete do modelo n. 25, quo visa
a di.scrmunaçao das dcspezas pelos diffcrentes ramos do
sorvi<; o.
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Os documentos de dcspcza são escripluradu3, ;i mediu~
dos pagamentos, no registro diar~o de _receita e. despeza. 81
o dncu!llento de despczas se rdcrn· a dtvcrso~ d tzcres d~J balancete, inscrcvcr-se-ltão a:-> parccllas rcspeciJvas nos tilzcrcs
conc~pondent.P~.

O balancete. com duas vias dn:'j rlocumcnt.os dl) despeza,
será cnvifHio ao chefe do Servi1;.n de Subsislencia~. l•~s\;e junta
au balancete uo gerenl·c, as peças do jus ti ficar,;ão dos adeantamcntos, acompanhadas dos documentos de despeza o dos
recibos do pagamento.
No fim do exercício urc.amcntario, o registro dos adiantamentos de fnmlos, balanceado c certificado, será junto ao
balancete particular das despezas do 4. trimestre.
Art. 132. O dircctor de Intondencia Divisionario recapitula os balancetes tios diversos estabelecimentos de subsistencias em um balancete geral do mesmo modelo comprchendr>ndo uma KÚ rubrica para cada estabelecimento, nelle inc.lttintlo as dc~pezas pagas directamcntc pelos intendentes do
guerra, inclw;ivc as das commissõcs de compras.
Este balancete geral recapitula portanto o conjunct.o das
dPspezas em dinheiro feitas por conta do 'Serviço de Subsis!Pncias e será enviado á Directoria Geral de Intendencia
da ütterra, com os documentos de dcspeza, os balancetes justificalivos n seus respectivos documentos c os registros de
adiantamento de fundos.
0

CAPITULO XX
CONTABILIDADE DO MATERIAL

nertistos de contabilidade do matel'íal
Art. 133. Os registos de contabilidauc do material são:
1", registo do movimento de generos e recipientes;
2". registo de movimento do material l)ropriamentc dito
(utensílios);
3", registo do movimento de materiaes c artigos de consumo corrente (prégos, material de pintura c reparações divrrsa>", r, em geral, todo objecto de pouca duração do serviço
c tJUO por isso não póde figurar nos inventarias o contas) •
A nomenclatura do material do subsistencias esclarece
essa dist.inrção.
!", conta-corrente de material com os encarregados de
anncxos.
Ar L l :JL O rrgislrn do movimento de gcueros e recivicnt ''s c: c r á do modelo n. 26; deve ser cscripturado diariamente e balanceado no fim tlc cada mez, sendo conferido pclQ
gerente c visado pelo chefe do Serviço.
Toda entrada ou sabida deve ser justificada por dot·nmcntu regulamentar correspondente. No fim de cada tritn••strc, extrahe-~e uma eôpia do registro que, com os documentos respectivos, é enviada ao chefe do Scrvü,:n do Sub~;i~tcncia;.;. que a verifica e tran;.;mittc ao director uc Intendencia Divisionario. Este a rcmeLte, por intcrmedio do
commandantc da Região, á Directoria Geral de Intrndencia da
GUIH'I"l\.
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Quando a. gerencia tem annexo~, o registro de movimentos abrange todos os generos da gcrcncia completa, ~n
clusive os annexos. Após cscriptura~· e~n ordem chrono~ogwa
as operações do estabelecimento prmc1pal, o g~rente mclue
as dos annexos, tomando por bas1~ as mforrnaçoes ..rnensaes
dos movimentos, prestadas pelos ''nealTrgados e J:L conferidas.
O registro do movimento da geroneia, estabelecendo a
situação de gerente perante o ~stado .. sú deve .cont~r entradas c sahidas reaes para o con.]tmcto da gerenCJa, nao devendo nelle figurar os movimento;-; havidos entre ella c
os annexos ou entre estes.
Para que o gerente conhc~.:a a Rituação dos abastecimentos do estabelecimento principal, disporá elle do registo
do movimento dos gencros e recipientes desse estabelecimento, independente do da gerem ia. Sóm1mtc, porém, a cópia do registo, que abrange todo o movimento, é enviada á
autoridade superior, com os docum1mtos jui'ltificativos.
Em resumo, quando uma gcrt>IH~ia romprehendP anne:x:os, terá obrigatoriamente:
i o, o registro do movimcnlu rios IJCnaos c I'Ccipientcs
para a gerencia;
2~, o registro do m.mJimento dos gcnci'OS c 1'Ccipie·ntes1
para o estabelecimento principal;
3", o rcgisto do rnovirnentn de material para a gerencia
(o estabelecimento principal não Jll'l~c.isa de um registo especial, basta um caderno auxiliar);
4•, o registo de rnatcriacs e oi!Jrctos de eonsurno corrente
da gerencia (tambem não ó nct·•~,;sario um especial vara <J
estabelecimento principal) .
Art. 135. O registo do movimento de matcl'ial (modelo
n. 26) ó em tudo igual ao de g·PJ\Pros e recipientes c será
encerrado em 31 de dezembro rl1· eada anno ou fôra dessa
época para cffeito de balanço.
No fim do anno, uma eópia r!rssr rcgisl.o, com os documentos necessarios, será enviadn. por via hierarch ica á
Directoria Geral de Intendencia da Guerra.
Art. i36. Em vista ria pour.a impnrtancia dos materiaes
e objectos de consumo corrente, o rcgisto respectivo (modelo
n. 27) será encerrado trimestralmPntr. conferido e visado
pelo chefe do Serviço de Subsístcncias. De!lc não será enviada cópia á Directoria Geral. mas apenas mn resumo annual (modelo n. 28).
Üi'l documentos de sabidas dos artig-os se!'ão organizados
englobadamente por trimestre.
As _ço~pras. de matcriae~ e o<; eonsumos fPitos nos anneXOi'l serao mscr1ptos no reg1sfo dn Pstahekcimentn nrincipal
que assim se torna registo de g-·~rPncin.
Art. 137. O caderno d1~ conla-currenf.c de material enm
O!l e:ncarregados de aJ!nexos é lll'ganiwdo como o registo do
"!OYH~ncntn da gerenCJa nu do Psf.nbPlccimen!ll principal
e
diVIdido em tantas partes quanfos o,.; anncxos. para que eada
llm tenha a s_ua conta çorrenfc. Caso prefira, n gcrrmt.c poderá ter um livro especial para e:J.da nm.
Com relacã.o aos artigos de mobiliaria. não t.erão estes
entrada no rcg1sto; srrão organizndas fncturas de deposito,
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para que o gerente e o encarregado de annexo tenham um
documento de carga.
Art. 138. O registro do movimento de generos e recf-pientes do estabelecimento principal é igual ao da gerencta
completa, eRcripturado chronologieamentB c abrange todos
o~ movimentos do estabelecimento.
Deve ser balanceado no fim de cada mez. Sob o Haver,
no ultimo dia do mez, o gerentP. assignala em uma só linha.
as Pxigencias de cada anncxo, sommando-as em seguida;
o total do estabelecimento principal c annPxos eleve rPproduzir a existencia indicada [Jelo rPgistro do movirwmlo da gPrencia complela.
No 1• dia do mez seguinte, será consideraria como existenciu, não o lotai da gercneia, mas sim a <lo estabelecimento prineipal.
Este registro não tem documentos justificativos. porque
C'stes se destinam ao registro da gPrencia.

Documentos dfl entrada e sahida
Art. 139. Os documentos de entrada e sahida obedecerão
aos modelos ns. 29 e 30, sendo o de entrada de dl!' Lranca e o
do sabida de côr cinzenta.
Esses documentos tcem applicação em todos os movimentos de entrada e sahida e cada um delles, segundo o easo, indicará no alto a dcsignar,ilo gcnerica da openv;fío, a saber:
Entradas:
Expedição - para as ent.radas por meio de expedição de
outro es.tahclecimento ou por meio de entrega;
Compra - para as entradas por meio de compras;
Excesso- para os exeeessos verificados em balanços;
Transformação - para entradas resultantes de transformações; moegens, misturas, fabricação de pão, matança de
gado, etc.;
Mudança de classificação - para entradas dessa natureza;
Requisições - para entradas dessa natureza.
Sahidas:
Expedição - para as sabidas por experliç1lo ou entrega;
Venda - pam as entre$as de mimlos aos ad.indicatarios;
l\iudan<_:a de elaRsificaçao - para as sabidas dessa naturmm;
Perdas e faltas - para as differenças llc peso, avarias,
etc., constatadas por termos;
Consumo inferno - para as sahidas de generos c materiaes empregados no serviço interno·
Transformações - para as sahid;u; r·esnltantes de fransformações;
Ineincração, enterramento e destruir,ão- para as sahidas
resulf anf cs dPssas operações·
Distri!Juição a titulo gratuito - para sallidas dessa natureza;
Distribuição a titulo do indemnizact'ío - para as sahidas
dessa natureza,
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Escripta do., registros e documentos
:Art. 140. Os generos e material devem ser classifi!!~dos
na ordem de nomenclatura. Na falta de numero de elasslfwacão, serão cscripturados na contabilidade, de aceõrdo com as
instrucçõcs da Nomenclatura.
Art. 141. Os registros não contrrão ra'luras nem en~re
linhas, quaesquer rectificações sendo feitas a tinta car~m- e
assignadas. A mesma prcscripção se observará na orgamzaçao
dos documentos de contabilidade.
No primeiro dia de cada trimestre, serú recomeçada a numeração de inscripção rle cada registro.
As expedições feitas no fim de um trimestre c chegadas
ao destino no trimestre seguinte, ficam pertencendo á contabilidade dPstc ultimo c neste trimestre, lambem, ~ que o expedidor dará a sabida.
Art. 142. Em regra, todos os documentos, excepto os do
expedição, dão Jogar a uma entrada em carga por um termo,
devendo ser submettidos ao 1Jisto, com os rlocumentos just ificativos e registros, que permil f1'111 a verificação do chefe dn
Servi co de Subsistcncia.
Contabilirlar/P nos nmw.ros

Art.. H3. A contabilidade dos anncxos (; ft'il.a nas mesmas condições que no PslahelPcinwnlo principal.
O gerente d:í as instnJCções nccessarias aos Pncarregados
de annexos, concernentes aos documentos dn conl abilidade,
que estes rlevf'm organizar, bem como para os que serão organizados por sua ordem no estabnl('Cimcnto principal.
Art. f44. Para permitfir ao grrente o conhecimento Pf'l'feito da contabilidade de toda a gcrencia. o~ cnearrrgados dH
annexos fornecerão mensalmente urna cúpia do SPU rcgist r·o do
movimento de generos e recipientes.
O gerente escriptura as operações no registro de movimento da gcrrncia, como prrscrevc o art. 134 (sri o movimento que interesse ao conjunto da gerencial.
Leva tambem à conta-corrente dos encarregados de annexos todas as operações que Jiguram nas situações nwnsaes
.(perdas, excessos, tranf'orma\Ões, rlisf ribuiçõcs) .
CAPITULO XXI
DISPOSIÇÕES P:\1\Tlr.l:LAilES AOS DI\"EilflOS H\ \lOS llO REHVI(:O

Expediçrie., ou entregns a um s f?l'lJir·n
fi'OlJrr -

militm•

ou

COI')Jn

d~

Enll'nrlas nu' lie}Jnsilo

Art.: 145. Desde que Sf'ja feita uma Pxpcdiçiio, o PXJ)Crfidor. envm ao gcrrntc um docunwnlo dn Pnl rada c um r! c
sah~da, tem!o ambos no alto :~. dPf'iara~fto - RJ~}Jediçtio. o exP.edlClo':' ass1gna-oH1 lcYa ao l1sto do rlrP!'f) do ~et·vic;o ele Ruhststencm~ e, deputs flp Psrr1pf ut·al-o.~ no J•eg·isl ro dos 1110 ,-j_
nwntos, JnsrrPYt• o ntnnPr·o d!' or·dPm JH• de sahida.
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O destinatario escriptura o de entrada em seu registro,
inscreve no documento o numero de inscripção no registro
e assigna os dous documentos, que são . em seguida _visad?s
pelo chefe do Serviço. Após essa formal~dade, o desf1!1atarw
fica com o de entrada para a sua contabilidade e restitue ao
expedidor o do sabida, revestido da formalidade de entrada em
carga.
No caso de faltas imputn.veis ao expedidor, este deverá
modificar os seus documentos. Si imputaveis a um transportador ou ao Estado, o dcstinatario toma Pm carga a totalidade
da PXJwdiçftu n dedu:.o: as faltas por um documento de sabida,
baseado no tm·mo d() perda.
Os documentos de contabilidade relativos a uma expedição ou entrega, a titulo gratuito, não são descontados em dinlwiro, ficando em branco as columnas respectivas.
Art. 1'lô. As expedições de gcnrros de consumo rliario
clão Jogar (t rPmes,;a pelo l'llrpu d(~U m vale de distrilmit;ão,
aulcs ou depois da expedição.
Arl. H7. Os gcncros dt'positados em um corpo ou serviço rlfto loga1' ú organização de documentos do t>nlrada e
sall ida, conformn Uf~ d isposiçÕl'tl do art. HG.
Esse:-; g·pnprof; não Rilo descarregado::; da gnrenria c Rim,
sómenle, du cslahelccimento peincipal; entram na conta correnl c de nm!I•J·i:w,; com o r~ encarregados de annexos, porque
o eorpo, simpleR deposital'io, (~ considerado eomo annPxo. não
havPnlio, J)ortantn, para a genmeia sahida n.-al e sim aiwnas
mudalll,:a de loca I.
Os documentos de cnlmda o sahir.la eonterão os dizeres
~ Movimento inte1'1w ; a nntrada Pm carga será feita,
r orno lH'escrPvc o art. 145.
O corpo ou sen;iço reccbndor fica com n docunwnto de
''n(J·ada l' o expedidor com o de sabida.
Art. 11!8. A contabilidade dos depositos de material de
suhsis!Pncia em um corpo de tropa ~ feita !'omn ficou cst.a'"'IPeitlo pat·a os gcncros.
Em I"l'gra, o matPrial c os g·cJH?ros, Pxperlidos ou cnlreguPs a um outro serviço milif.ar, dew~m saltir da carga do
<':qwdirlor, desde que tenham dP ser consumidos ou utilizado~. O gPt·ent c pedirá ao chefe do SPrvic;o as providencias
nPccssarias, conforme se trate !k material em deposito ou
de uma entrega definitiva.
Art. 149. Nas expedições c entregas a um annexo da
gPreneia, os documentos de entrada e sabida lerão a nota Jfm,imentv interno. Sm·fw escripturados unicamente no regisl r o do mm·imenf o <lo ()Stabclccimcnto principal (sahida)
P Ila eonta cnJTPnlc de mal criacs com os cncarrpgados de
annexos.
f\rl. ! GO. c\s expcdi9ões feitas por amwxos de uma gerencm para nutra gcrene1a ou para annexo rln outra gercneia
sftn fpj tas como enlrP estas. Para Yalidade, porém, os do('!JmPntos devem ser homologados ou eonfirmados pelos dois
ge1·nnf.es i nf eressados ( Pnl ruela Pm carga. inclusão nas contas
makriacs).
Art. 1G1. Quando se fizer uma cxp()dição ou entrega
mediante indemnização do dPstinat.ario, os documentos de
Pllf rada n sahida eonsignarãn n yJrnço do custo e a tarifa annnal dp inth~mnização.
O pxpedidor junta aos dons documentos uma ordem de
pagamento, que lhe é fornecida pelo chefe do Serviço de
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Subsistencia. O chefe do serviço Llesl inatario recolhe a importancia á repartição de Fazenda e remette ao expedidor o
documento de recolhimento da importancia.
O expedidor envia ao seu chefe de serviço os documentos de entrada e sabida, incluídos em carga, e o recibo de
pagamento, sendo a menção desse pagamento inscripta. nos
dous documentos. Remette ainda ao destinatario o documento de entrada, revestido dP pront de pagamento.
Confnhifitlnde tle materíaes tias e:rpr•dir•rjrs em
ll·twsito

Art. 152. O expedidor envia rlii'PCI amcnlc oR documentos de contabilidade an dPstinalarin. nellps mencionando que
a expedição P fPita por inlr!'nwdio do l!·ansitar·io. Em·in,
tambem dirrcl.amcnle, no tran~ilario um aviso de transito
(modelo Jt. :11), conlenrlo a nalurt'~a dos gene!'os ou material
numel'o de Yolumes, JH•su !Jruto d" cada urn, modo de acondicionamento, enrlereços exacl os r, se for o c·aso, o modo de
fechamento o chumlmmenlo.
As ordens de expediçã.o RPrfio f••ila., .•lominnhw•~tlr• ao
transilario, qw• fará 11uYa Pxrwdic;fío ao de~l i11aíarin dt>fini-·
tivo.
O destinatario faz a inclusão Ptn ear!!;a, na~ condir;iies
precedentemenl c inrlicadas.
Art. 153. O destinatario Pm lransilo n'io int.er\·1\m na,;
questões de contabilidade, trndo sómenl.e o ~·e:.;· isi r·o do material em transito (art. 85). Expede o matertal ao <Jesl.inatario. Dado o caso, porém, de ter o material dP flassar a
novo transito antes de chegar ao destinatario del'initi"·o,
envia um aviso de transito, ao novo transitaria.
Art. 15/L Quando, por motiYos cxcepcionaes, o transitaria não puder rCPXpüdir O IllUlP!'ial. tal COmO O recebeu,
proceda então como gPrcntc, incluindo na carga da sua
escripta os gencl'os ou material por ellc retidos c dando conhecimento de~sr fac! o Ianl o ao Pxpedidor como ao ele~( inatario, para que sejam rnod ificados os documentos.

Contabilidade de material, relativa ás compras e
1'C(JIIÍS ÍÇÚCS

Art. 155. Toda a compra de gemeras e materiaes dá
logar á organização de um documento de entrada (arts. 119,
120 e 126), por fornecedor, qup o gerente snhmettc ao visto
do chefe do Serviço dfl Subsisl enria,; e junta ao docummllo
de despeza.
O documcnfo de entrada fp,r;í ao alto a palavra Compm e mencionará a importancia total e o prnço do
contracto. O chefe do servir,o complrt.a f'SRn r!ocumento com
a menção do pag-amPntn feito ao IWPrlnr, indicando famhflm,
se houvcl', n rnontant.o dos desconl os feitos p, o mnl.ivo r!esi.PR.
Art. 156. Para as rnqnisir;.ões. Pmquanto não for fr~ifa a
regulamentação da lei respr•el iYa, n fornPcrdnr· deverá organizar uma factura commPrcial on do modelo n. 21 c o g-rrentc o documento de Pnh·ada. previsto para as compras de
matrriaes. mas fendo ao alio a pala\Ta - llequisicão.
Art. 157. Quando uma compra dPr Jogar a diversas entregas, o gerente romrttc ao for11ccPdor, para cada entrega,
um recibo provisorio, modelo n. 32.
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Terminadas as entregas, o fornecedor apresentará a sua
factura commercial global, restituindo ao Servic;:o de Subsistcncias os recibos provisorios, que serão annullados pelo gerente.
Será organizado um documento de entrada, que será inscripto no registro do movimento e no qual deve figurar a
quantia em dinheiro, de aecôrdo com os pt·Pços da compra.
Esse documento será completado pelo chefe do serviço com
a declaração do pagamento ao credor.
Art. ·158. Para as compras cujas entradas podem ser
feitas em dous mezes, será organizado um documento de entrada para as entregas de cada mez e no qual figuram as
quantias em dinheiro, de accôrdo com os preços da compra.
O pagamento, entretanto, poderá ser feito no fim da
entrega, fazendo-se porém, em cada documento de entrada a
deelaração seguinte:
"A quantia de ... foi paga, :í ennta, IWla ol'fkm <IP pagamento n ... na importancia de ns .... "
Art. 159. Para os materiaes e ohjcctos de consumo corrente, pagos pelo gerente por conta dos adeantamenfos de
rrmdos, o documento de entrada poderá ser global para todo
o trimestJ'P, n•eapifulando os rnnleriae.<; comprados e mencionando aR qumilias em dinhPÍ!'o, sPgundo os JH'PC.:OS das compras.
Esse rloeumcnto lerá no dizPr das mdratlas a fórmula sep;uinte: "Cumpra rle materiac.ç e objedo~; r/e l'ons,umo C01'1'ente
{cita a diversos fornecedores''.
Será sulinwl Lido ao visto do chefe do serviço, com o reg isto de matcriaes o objedos do consumo cot'rente, completando-o o I'PfPrido chl'fc com a drclaJ•ar:iio ri·; paganwnfo.
Contabilid111/P di? mrtfl'l'irrPS rios r'.t'l'l?ssus. J!r'l'tlus. rtlrl'bru~

e

a~·w·itts

A1·L. i GU. ()g excessos v e ri ficados f' i neluidns Plll cat'ga
pelo ger·enl c, sem termo de balanr:o, terão enlmlfa na escripla

por meio de documento dP Pnlrarla, tendo ao alto a palavvra
f:xcesso I' não conl enclo men~ão de quantia em dillhCJro.
Si o excesso resultar de verificação de uma autoridade
qunlquer, o documento indicará o numero e a data do termo
de verificac;:ão.
Ar!. J 61 ..<\s diffcren~;:as por perdas, faltas c avarias ver: ficarias num bn lanço ou por r!Pelaraefto r! o gerente dão
Jogar a um lermo (modelos ns. 9 e 33), lavrado por ordem
do chf'fe dn Hr•rvit:o rlo Suhsisteneias.
O documento rl<1 sahirla scr~í I'Scripturarlo immediatamcnte e iml!1pcndentP rll' qnalqllf'l' imputar,fio do responsabilidade que possa cahPr.
··
Arf.. 1G2. As quPhras flliP RP prorhJzPm continHamcnte,
taPs enmo as prnvrminnlPs da penPirag-nnJ. h1·a~agnm dos griioR
ou forTagens, perdas c evapor·ações de liquidos por avarias
diversas, PnunagrecimPJ1to do gado dP cúrf n e out J'OS casos
que se aprl'sl'n f.r>m, podem dar Ioga r ao est ahPIPcimenf o de um
term~ de continuidade (modelos ns. 34 c 35).
. Esse fnrmo é encerrarlo e balanceado no ultimo dia de
trlmcstt·•:. mas o gerente consigna as aHPraçúrs mensaps em
sua escrtpta; Ofl llocumentoH, de sabida para os resíduos recuperados sãu organizados e apurados segundo o p1·cço da
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tarifa de reembolso. No fim do trimestre, os termos referidos
silo apurados em documentos de contabilidade a titulo de
comprovação e transmittidos ao chefe do serviço.
Art. Hi3. Os encarregados de annexos operam como os
gerentes c lhes transmil tem no fim do trimestre os termos
lavrados. O gPrente os homologa com a sua ~ssi~r:at~ra o
envia ao chefe do servico, com os documentos .JUStifiCativos.
Art. 164. O dircctm· do Intendcncia Divisionaria decidirá á vista dos termos quando os prejuizo.s não excedam de
um conto de róis, dando, porém, cnnltPcimento da sua decisão
ao director geral de Int endPncia da <..ôuerra. Acima drss~
quantia, a decisão compet.e ao dircctor geral, que della dara
conhecimento ao ministro da Guerra, si houver Jogar.
Em qualquer caso, o chefe do Serviço de Subsistencias
restitue os documentos de contabilidade ao gerente, sem esperar a approvação dos termos c a rh>cisão respectiva.

Contabilidade de mate1•iaes nas transformações e rnudançar
de classi(icaçr1o de viveres ou matel'ial
Art. 165. Toda a transformação de mercadorias ou matcriacs dá Jogar á organização de um documento de sahida,
para os productos empregados, e de entrada, )Jara os obtidos
(utilizaveis e detritos com valor).
Para que a autoridade superior poRsa apreciar as condições da transformação, os documentos de entrada inrlicarão o
I"cndimcnto: em pão, bolacha, pão de guerra, biscoito para
100 kilogrammas de farinha; em eaffí torrado para 100 kilogrammas de café crú; em carne wrdc para 100 kilogrammas
de carne de animal vivo, indicando tambcm a cspecie do animal abatido, etc.
Quando a transformação produz uma diminuição ( enfardamento de feno, mistura de farinhas, etc.), a percentagem da
perda é indicada nos documPntos de contabilidade.
Os productos de transformaeão c os tH'fH!ncf os mnpregarios são inscripto!S nos docuuwn!os, segundo o sen numero
particular de nomenclatura.
As mudanças de clasRificaçãu de vivm·cs e maf.erial são
transformações que dão Jogar á organização de documentos
de entrada e sabida.
Em todos os casos enumerados, com ou sem transformaçiio, os documentos levarão urna rcferencia mutua: Vide o documento de entrada n ... ; vide o documento de sabida n ...
Art. 165. O reg isto de fabricaçfto de pão, bolacha, pão de
guerra c biscoito é organizado de accôrdo com o modelo numero 36.
Quando uma padaria fabrica ao mesmo tempo pão, biscoito c pão de guerra, . o rcgisto é dividido em tres partes,
nas quaes se faz a escripta correspondente a cada especie de
mercadoria. O reg isto é balanceado no fim de cada mez; a
cada lançamento se accrescenta o que sahir !)ara a fabricacão
em cada um dos annexos e se som ma.
•
Os documentos dP entrada e sabida são organizados de
accôrdo com o total, um para enl rada e ou! ro para sabida;
c~les .abrangem os productos fabricados; pão, pão de gucna
biSCOitOS.
'
O registo do movimento do estabelecimento principal só
scrv,irá para o registo das suas operações. O lançamento do
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registo é eonferido pelo grrente e visado pelo ehef•~ do Serviço
de Subsistencias.
Art. 167. O registo de moagem é organizado 1n ~cct)rdo
com o modf'lo n. 37. SNI lan.;:ament.o e a orgamzaeao dos
documentos de contabilidade se fazem pelos IIH'Rmo~ molr!Ps
da fabricação do pão.
Uma nota ou rclacão parcial l\('Yfl ser feita a tinta carmim, em cada fim de rrioagmn (fíOQ. a 1. 000 quint.acs !le trigo),
de maneira a mm;trar a correlaçao enlrn aR quanbr\arlel'l de
trigo remel!idaR ao moinho e os productoR obtidos dessas
quantidades.
Para firmar a responsabilidade do contractante, em retacão ás mercadorias do Estado de que é detentor no moinho,
haverá com el!e um registo, visado pelo gerente, do qual
conste todo o movimento de entradas e sabidas.
Art. 168. Os registos de torrefacçiío de café, mistura
de farinhas o prensagom dn feno e palha são organindos, respectivamente, segundo os modelos ns. 38, 39
e 110, sendo os lançamentos c . a organizaç.ão . dos_ dorumenlo,; frilos pelo modo prcscrJpfo para a fabr1caçao do
pão.
Arl. 180. O registo rJao-; entradas f1 sahirlao-; de animars ~·~ organizado pelo modelo n. H. Os anímae:;; são inscri.ptos por r~pccie, sexo. lrtra de .o.erir e numero individual,
excepto quanto aos rarneiro;.; que figuram em bloco soh uma.
lPira de f'tlriP, srndo dada a entrada, peso mértio do lote -comprado P a sabida soh o mesmo peso mrdio.
As disposições J·f11al ivas ao lançanwnl o r visto do rrgisto n :'t nrg·anizaefio rios rlocumento:; ele cnnlabilidadc são semelhuntp,; ús rlo,; oulrn:-; reg·istos.
Art.. 170. O rc·g·isl o de matanr,a dP an imars r\ organizado
pelo modrlo n. lt2.
As sahirla:-; do rcgistn rir animaes vivo'> para a matança
eonstiturm as Pntrarlas flp
animaes abatidos. O registo é
dividido Pm parlrs corrcsponden1cs aos bois. vaccas. vitcllas,
earnniros, porcos e nntras cspecics de anirnaes; as rSICript.as·
são disl incla'l po1· cat.rg·n:·ia, pois· cssrs animacs tôm numeros:
diffr~rrn!rs na nomcnclalnra. O prso da carne fresca que rnh·a na escripta •' o verificado ap6s a J'r•SIIflacão da rarnn e
quando rstci já brm resfriada.
·
O lançamento c visto do rrgisto obedece ás· prescri.pções
anteri!,:-oes; do mesmo modo, para os documentos de entradas
e sabida~. qur sPrão unicos para as diversas qualidaãeS de animars aba! ido~ P os diffcrentrs prodnc1 os obtidos. Em cada
entr~cta ou $ahida, se in~crevrrão, separadament~. os animaes
aha!Jdos P pL"odudos obtidos, segundo Of! rr~pect.Ivos numeros
rlc nomenclatnru; Pilas indicam o rendimento em carnf1 distribuída r calculado sobre o peso bruto dos animaes abatidos.
Art. I i!. Qu:mrlo por rf.frilo dr erro. por troca de numero na nomenclatura de classificação. um material qualquer
não c~tá inseripto na contabilidade sob o numero que deve
trr, fnz-sP uma mudança de classificação por doenmPntos de
sal! ida 110 m1mrro f'r:·acln c dP entrada no exacto.
Ar!. 172. Quando uma nnidado rollecf.iya incompleta ~~
cnmDIP1arla D•n· addic:ãn c\n lllll objrclo isolado, 1; r~1ahPlccirlo
sónwnlc o rlocumrnto rlc sahida do ohjreto isolado; o do('llJnent() indiea. na margem. em que unidade eol!ectiva entrou
o objertn.
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~rt. 173. Se differentes objectos são reunidos •para formar uma unidade .collectiva designada .por numero espooial
na nomenclatura, organiza-se um documento de sabida para
os objectos isolados e outro de entrada para a unftTade collectiva formada.
Art. 174. Quando alguns objflctos de uma unidade co!lectiva são usados ou perdidos. procura-se substituil-os por outros semelhantes e o Lcrruo dn perda ou as escriptas da reforma versam sómenfe sobre os objectos isolados. Se for impossível fazer a .substituição. po:· falta de! rP·cursos, a contabilidade se eonsm·va a mesma, mas annota-se rm um caderno auxiliar a eir.rumstancia de f'Star incompleta a unidade collcctiva.
DPve-se 11mpregar toda a diligrnr.ia para recompletal-a e
tanto mais que, em geral, as unidadPs co JIPe f ivas pertcnct>m ao
ma te ria! da reserva de guerra.
Art. 17tí. Para o caso de ser preciso fraceionar uma unidade collrct.iva. organiza-se um documento de sahida para
ella e outro de entrada para os ohjectos qnP a compõe!ll.

Contabilidade de m.ateriaes para as reformas de material, vendas dos re.,iduos, df'gfruir:rír.~, Pnte1·rnmentos e incinerações
Art. 176. Rr1solvida a reforma df' um material e a utilização das peças que o compõrrn ou da matrria prima, organiza-se um documento de sahida para os objcetos reformados.
Estes são convf'rtidos em peso, sr• for o caso. e em seguida
classificados pela nomenelatura. fazl'ndo-sp a entraria em
carga por doeumrmto. soh o nnme"o f' a designaç.ão que convier. 'Soh essa cla~;;;ifh·a~·iio sr t'tlllSf'tTam na Psrripl a a fr. RP-rem utilizados.
Ar f . 177. Para as i ncinPr·açõrs, drsfru i~ii11s, lançamentos
ao mar ou entcrramPntos, são lavrarlns !Pt·mos e documentos
de sahida para as esc~iptas do gprnnte.
Art. 178. Os objectos fóra do sêrviço, reformados e desclassifi;cados, af!sim como os restos c residuo.s niio utilizaveis,
devem ser Yendidos em proveito do ~erviço dP Snbsistencias.
Quando a venda de certos restos, como as varreduras,
cinzas, c.:·osfas de pão. pães defcit~osos. rPstos de moagem,
pnneiragrm ou prrnsagem, etc., tf'm Jogar por •eontracto trimestral ou annual, podem oceorrer dons casos:
1". o contractante faz caução em dinheiro ou tem fiança.
Neste. caso .. elle passa recibo de todas as quantidades recebi.,.
das e no f1m do mez P organizaria um documento de sahida
para o gerente e outro de Pntrarla para o contractante. Avaliada a importancia em dinheiro, o confract.anfe a entrega ao
gerente. que completa o documento prla mf'nção do pagamento; o documfmto de Pntrada f' rPmPttido ao eonfractante;
2", o contractantP- não faz nrnhuma caução. O gerente
recebe as imporfancias em dinheiro antrs da rmtrega dos mat.erians f', quanto á contabilidadr, p:·ocedc como no caso precedPnle.
Do mesmo modo ainda, deve preceder nos casos ·de vendas accidentaes.
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Em qualquer dos casos acima, o grl'cnle pede ao chefe
do Serviço de Subsistencias urna ordem de reconlhimcnto á
repartição fiscal competente e ah1 entrega as sommas recebidas, pois o gerente sô deve ter em caixa as importancias
provenientes dos adiantamentos.
Contabilidade dr

malt•t·iat~s

JWI'a.

o.~

rnnsnmos intrrnos

.1\rt. 17!L A~ mercadorias empregadas para prova ou antro qualquer uso r<~gulamentar. expericncias, etc., dão saltida das f'Scripfas por documento mensal, trazendo ao alto as
palavras - Cnn.mmn interno.
Ve1·i[icaçür.~

do chefe do saviço de

subsistt·w:to.~

Art. 180. Essas vcrirfica~.ões abrangPm o rxa111P f!a rrguJaridade dos rlocumentos de coHI.abilidariP. a n~·rTipf .t dos fa, o
assento nos registos· de contabilidade c de ., ::lll~formações.
O chefe uo Serviço de Subsistenciafl Yr'l'ifica a enrncordancia ·dos documentos de ·entrada e sahirla com
os divr~rsos registros on termos. Fiscaliza et\pecialmPn ll' os
pagamcmtos aos diversos credores do Estado, as PnLregas a
titulo rermholsavcl, vendas de restos, imputações a divorsos. '~
vela por que tudo seja feito no mais curto prazo, em pr·owito
do sPrvi~o. DJ tc>mpo em tempo, procede a verificações imprevistas na :·epartição do g~rente, para verificar si a cscripta de contabilidade é mantida em dia c do accôrdo com as
exigcncias do l'Cgulamento.
C,\PITULO XXli
CONTABlLIDAD8 DAS DIHTRIBU!ÇUES A TITULO GHATUITO

Vales pm·cio.es de diRtribtâção

Art. :1.81. As distribuições a titulo gratuito teem logat·
mediante a apresentação de nm vale parcial (modelo n. ~::!),
quo inàica:
a) o corpo ou destacameHI.o;
b) o nome e a qualidade do signatario;
c! o rffecf.ivo prc:wnf.r;
d) o período de consumo a qUI' so •:r·fr•rc.
Esse valo deve ser a~signado:
a) nos corpos de tropa, pelo official dA arn·oviRillnrnnenf.o
(visado pelo fi!'cal);
b) nos rlestacamenh~. snm ronsl'!ho rlo a<lminisf.rnção, pelo
rnmmandante do destaeam•mf.o:
c) nos csl.abelecimeTilos militares ou ci \'Í!I, prlo e'mtador
(visado pelo fiscal) ou prlo director;
d) nos quartcis-gencraes, por um official designado.
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As vart·~;: intm·es::mtlat· ~:~erão, pelo Serviço de Suusistencias,
JH'ovida:; dos impre~~us nce,.ssarius; o" vales terão a data do
dia da percepção no Sct·viço.
Art. 182. Pat·a os militarrs adclidos a um corpo ou scrVÍÇ"O, os vales serão Pst,tbeleeidos em nome do corpo fornecedor, que dispõe de crcdtlos lcgaes, sub a rubrica - Subsistentes de mlti'OS cor·pos.
Art. 183. As forragens para montadas de officiaes isolados
ou addidos são fornecidas por vales estabelecidos pelo corpo
por onde forem forragc:tdos os animaes.
Art. 18i. O vale é um só para todas as mercadorias percebidas no mesmo dia em um estabelecimento de subsisLencias.
A avaliação das quantidades é feita em kilogrammas, para gcnm·o~ seccns, e litros, sómnnte para líquidos, segundo a unidade regulan1C'ntar o levadas Pm conta a;; decimaes qtlO resultam lla multtplicar;ão da taxa de ração pelo effectivo.
Art. 185. Em regl'a, os vales varciaes são assignados por
um official. Quando essa condição não possa ser preenchida,
os pedidos srrão Yisados pelo chefe do Sct·Yir;o de Sub:-listencias
ou um seu delegado.
Art. 186. O gerente devo recusar todos os vales irregulares. isto r\ que não são estabelecidos de accôrdo com as disposições rcgulamrmlares. Si a rejeição do pedido impossibilita" a distribuição no mesmo dia, o gerente submcllerá o caso
ao chefe do Serviço c só fará a distribuição si este visat· o vale.
Art. 187. As partes interessadas são rcsponsavcis pela regularidade dos seus pedidos, quer quanto ás quantidarles, quer
quanto aos direitos; não incumbe ao gerente nenhuma verificação dessa irregularidade.
Art. 188. O.s vales parciars não poderão abranger períodos
pertencentes a trimestrps differcntcs; o ultimo vale parcial .a
organizar será limitado ás raç·õrs qn•~ corrcspondem aos dtrnitos adquiridos até o ultimo dia do trimestL·e.
Quando ncccssario, as partes interessadas podem recebrr
nos ultimos diag de um trimestre as mercadorias relativas aos
primeiros dias do seguinte, estabelecendo, porém, vale especial
para essa percerJção. Esses valrs serão inscriptos na contabilidade do trimestre a qnc se referem.

Rcgistl'c das disfí•ibuiçõc$
Art. 180. O registro das distrilmiçõrs 1\ organizado pelo
modelo n ..4-f c mantido em dia com os pedidos parciaes, quo
se sommam no firn de cada mez. N•'lle s•l inscrevem igualmente
os vales junto~· t~os cadernos das compr·as feitas pelos cOl'l)OS de
t.ropa por conta do Scrvir,:o de SuiJsisLencias, nas condições
descriptas no al't. f29 ..
O total é conferido pelo get·Pntc o visado pelo chefe uo
Serviço e em seguida levado em uma sô casa on linha aos regi."b·os rios movimentos da gerPncia e do eBl.alJelecimento principal, I" i são mar!tidos dous regisft·ns: no da gerencia, o total
ahrango a;; <li~it'lhuieõe~ f<'ita,; n•Js anne.-ms; no do estabeler,imento, só ~~~ pnr Pste fcifa<'. l'or fim, fi m·ganizado o domenta Lle ::ahida.
No fim do frimcstrc, é feita a recapitulação mn uma pa;;·ina especial {to registro da gerencia, abrangendo os tre11 mczes
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de distribuições do estabelecimento principal, a cujo lntal se
accrescentam, á razão de uma linha por· annexo, o::; totae:> Lrimestraes das distribuições de cada um delle:s.
Essa rl'capitulação r\ conferida pelo gerente e visada pelo
chefo rio St~rviço; seu total repeesenta o das distribuições feitas na gestão.
Art. 190. Os encarregados de annexos c os contractantcs,
que distribuem mercadorias pertencentes ao Estado oprram
Vales totacs

Art. HJ1. O vale t..1tal (modelo n. 45) recapitula as percepções, durantn o trimc,stre, de cada corpo ou parte interessada. servindo de hase para a verificação dos direitos adqniJ'idos e rcgularidadn das percepções, feita na Dil'cct;ão de lnlenrlencia Di v isionaria.
No primeiro rlia clr~ cada trimestre, o gerente abre um valo
total por eorpos, estalwlccimentos, destaca!nr>Ttlos de arlmjnistração ú pnrte. Os valrs parciaes são escnpturados no talao
gera! de val<~s. srparada c diariamente.
l'\o fim rlr. cana mc•z, os vales totaes são sommados.
devendo a somma eorrcsr;cmdcr á do registro de distribuicães no mesmo período, r, ao finalizar o trimestre, serão
encrrrado~. correRpondendo a somma geral ao total trimestral do registo das distribuições.
Os valPs total'~. ac;isgnarlns pelo gerente, são enviados aos
interessados para lhes pôr o - Confere, c assignar, cabendolhes verificar a regularidade das inscripçõcs c das sommas,
Em caso algum, o grrente deve abrir mão dos vales
pai'ciaeo::, i111e são o srm nuico documf!ntn valido de descarga;
podem, porém, quando ncccssario, remetter cópias authcnLicadas velo chefe do Serviço,
Os vales totaes são conferidos c assignados:
a) nos corpos de tropa. pelo official de aprovisionamento
(visto do fiscal);
b) nos destaeamcntos, sem conselho, pelo commandante;
c) nos estabelecimentos, pelo contador (visto elo fiscal}
ou pelo director ou chefe.
São prohibidas as delegações de assignatura para estes
documentos, quro rceapitulam a descarga.
. Se, eventualmente, uma parte interessada não rmder assJgnar o vale total, o chefe elo Serviço de Subsisteneias o verifica, assigna e remettc ao gerente.
Ar I.. 102. Os encarrrgados de nnnexos (militares ou fornecedores que distribuem gcncrns do Estado) operam como o
gerente.
No fim elo trimestrr, fazem assignar o;;~ vares totaes
pelas partes inle~'essadaf;, envian~o-os ao official gerente,
com os vales parcJa~>s comprobatorws c uma demonstração da
distribui<;ãn (art. 193).

Ar!.. !93. i\ o fim de cada trimestre, o gerente organiz:l
uma relaçao de todos os vales totae;; trimcstraes, segundo .o.

modelo n. 46; faz ainda uma sornma por estabelecimento
distribuidor e outra geral.
•Organiza, para verificação postcrinr do chefe do Servico
de Subsistencias:
1•, a demonstração particular;
2", os vales totaes. comprobat.orios;
.
3", os vales parcmes, emmassado:; por partes mlcres ·
sadas·
~r'• os documentos de sabida mensaes. inscriptM no registo do movimento, c cujo tola! neve ser igual ao da demonstração particular.
Art. 194. Os enca.rregados de annexos organizam: a demonstração particular, enviando-a ao gerente com os vales '
tolaes comprobatorios c 0s vales parciaes cmmassadoR. referentes a cada parte interessada.
O gerente verifica se o lotai das dist.ribn içõcs constantes
das trP,; situações mcnsaes do trinwstl'f' findo combina com
n 1oi al da dcmonstraç,ão particular.
Art. Hl5. O chcfp de Serviço de Rubsistcncia, após a
verificação das demom;traçõcs parciaes e dos vales totaes,
assigna pstrs ultimas e rPmPf I r as rtemonst.rações ao director
do Jntendencia Divisionaria.
Este, de pos~e das demonstrações parciaf's .ctas differcntes gerencias, organiza uma demonstração geral das r!Jstribuições, segundo o modelo n. -i7.
Si existir uma só gerencia do Subsistcncias na ncgião,
'não será organizada essa demonstração geral.
Os generos pertencentes aos fornecedores serão objecto
de um paragrapho especial, no qual serão rscripturadas as
demonstrações de distribuições.
A demonstração geral, com as demonstrações particulares ,justificativas, será enviada á Direetoria Geral de Intendencia da Guerra.
Distribniçúrs

f~itas

11elos fornecedores dr

(l<'ncro,~

de

,ma

prnpril'!dade

Art. 196. Os corpos de tropa serão providos pelos forneeedores, . de generos de propriedade destes. por meio de
vales parcmes, organizados nas mesmas conrlicões 011e os da
gestão directa.
,
No fim de cada trimestre, o fornecedor os remette ao
chefe do Serviço de Subsistencias. juntando-lhe a factura
trimestral de fornecimento, calctÍ!ada segundo os vrecos do
contracto.
Qs impru~so~ necessarios são fornecidos pelo Servico de
Sn bs1stencms.
Apôs a verificação, o chefe do Serviço rcmette a de~
n!onstração particular ao director de InlE'ndencia Divisionarw C!!carregado de fazer a centralização prevista no artigo
anterwr, e conserva em seu poder os vaks totaes nara o confronto com os direitos dos corpos.
I() gPrPnlp não in[f'J'\I~Ill mt PSl'l'ipfa rlpssas distri,buições.
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Relação entre as escriptas de distribuição e os reuistos de
Contabilidade de Mate1·ial
Art. 197. A demonstração particular das distribuições
devo accusar um total igual ao dos tres documentos mensaes
iuscriptos no registo de movimento da gerencia.
O total da mesma demonstração, relativo sómente ao
estabelecimento principal, deve ser identico ao dos tres documentos mensaes do regislo desse estabelecimento; do mesmo modo para os annexos.
Todas as differenças, encontradas nessas verificações,
devem apparecer como excessos ou faltas.
O chefe do Serviço de Subsistencias, que fizer a verificação,
examinará se as tres relações mensaes alludidas combinam
com o total da demonstração particular de dist.ribnicõcs.

Comp,arp.•_:tí,o entl'l!' os di.rl!\iios das partes illte1·essatüts e as,
1JC1'Cepções
Art. 198. O dn·ector de Jntendencia Divislonario exercerá vigilancia administrativa dos corpos de tropa, destacamentos e demai~ parl.es intcrcs8adas, fazendo a comparação
entre os direitos adquiridos e as percepções feitas, úuranh
cada trimestre.
Pa!'a isso, IJascado nas folha~ diaríab, que consignam
os direitos, e nos vales totaes, organizam um mappa comparativo trimestral dos direitos c percepções em especie, segundo o modelo 11. 48.
Por esse mappa se vrrificará o que Ioi fonteeid<l para
mais ou para menos, levando rn1 conta as sttlJsliluições de
gencros autorü:adas.
Uma via deste mappa é em-ia da á paele intct·cssada.
Quando sr1 tratar de de~tacamento. outra via sP-rú Lambem
enviada ao conselho administrativo da unidade a qtw pertencer.
O director divisionario terá um registro comparativo dos
excessos c faltas, por parte interessada, nn qual fará resaltar,
no fim dP cada anno, a importancia total elos excessos. Indicará lambem a data em ql!e os reembolso' foram fPitos prla
parte interessada, em cujo.~ fornecimento-; furam verificados
os excessos.
Art. 1!HJ. Os excessos i rirrwstraes abrangem srmpre os
anteriores, de modo a indicarem no fim de cada lrinwstre os
cxecssos ai!\ essa data.
Em 31 de dezembro, será fci to um balanço do excessos e
faltas. As faltll.s definitivas revertem para o Estado; os excessos são imputados em dinheiro ao conselho aclminisf.rativo,
commandanfe do dcsf.a,camenf.n, nu parte intcrc~sada de adminislmçiin isolada. conforme o caso.
O calculo será feito df' aec(n·do cont os ]lJ'Pr:os ria larifa
de re<>mbolso em vigor no fim do anuo.
Os conselhos administeativos tomarão as proviclrneia~
que no r:a.so couberem em J'rlnr:ií.n aos r.csiJon~aYris pelos excessos.
O dirednr clivisionario far:í. rccolhrr :í. rrpartir:fír, fiscal
compf'lent P a i mporl:mria du.~ Px·ee~sos percebidos.
Leis t!e 1922 -

VoL IV
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CAPUTUL\0 XXIII
CONTABILIDADE DAS DISTRIBUIÇÕES POR INDEMNIZA:ÇÃO

:Art. 200. As distribuições para indemnização, aos corpos de tropa, serviços e estabelecimentos militares, serviços
civis e partes interessadas regularmente autorizadas pelo
cornmandante da Jlegião ou Circumscripção Militar, teem lagar mediante apresentação de um vale parcial (modelo n. 49),
organirz111do em papel verde-claro.
Art. 201. As partes individuaes interessadas são, pelo
commandante da Região, mandadas addir, para esse fim, a
um corpo de tropa (art. 76), não podendo perceber isoladamente no Serviço de Subsistencias.
O vale parcial dr•vc ter a a.pprovação do ·chefe do Serviço, salvo se a parte interessada estiver autorizada a perceber permanentemente atfí um maximo fixado.
Deve tambem o vale indicar o nome da parte interessada,
bem como a importancia em dinheiro, escripta por extenso e
de accôrdo com a tabella de indemnizações em vigor, e a assi.gnatura.
Os interessados receberão vales impressos no Serviço de
Subsistencias.
iEm regra, as unidades de distribuição são o kilogramma
c o litro; os dias de percepção, o primeiro do mez ou o 1o e
o 16°, sogundo as ordens do commandante da Região, expedidas por proposta do di rector de Intendencia >Divisionario,
exceptuando-se o pão c a carne verde, que são distribuídas
diariamente.
Art. 202. Para cada vale de distribuição. será entregue
ao interessado um recibo, extra:hido de talão com canhoto
(modelo n. 50).
A parte interessada deve exigil-o e recusar qualquer recibo passado em papel isolado, salvo si se tratar de certificado a substituir o original perdido.
O gerente tem compeLencia para exigir o pagamento em
cada. distribuição ou estabelecer de accôrdo com as partes
interessadas uma data fixa, tudo sob sua exclusiva responsabilidade.
Art. f.W~. As quantias recebidas serão obrigatoriamente
recolhidas á repartição fiscal competente, no fim de cada trimestre ou mesmo antes, se forem avultadas. Neste ultimo
caso, o gerente pedirá ao clhcfe do serviço uma guia para o
recolhimento de uma quantia redonda e, no fim do trimestre,
quando a demonstração especial das attribuições para indemnizacão estiver organizada, fará um re,colhimento complementar. para attingir a importancia exacta da demonstração
(colurnna das sommas recebid.as).
Os recolhimentos serão P~cripluradns na ultima pagina
do caderno de recibos.
Art. 2U"·L As quantias recebidas se destinam aos creditog
gernes do Serviço de Subsistencias A ficam á disposição do
serviço até o final das operações financeiras do exercício em
curso.
Art. 205. Os vales parciaes serão r;scripturados diariamente no registro particular, trimestral (modelo n. M); no
'I
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fim de cada moz, se apuram as quantidades de gemeras distribuídas e sua importancia em dinheiro.
O registro particular das distribuicões abrange separadamente, com escripta especial, as distribuições feitas no estabelecimento principal e em cada um dos annoxos.
O registro deve ser envi!ldo ao chefe do Serviço de Subsistencias, para sua verificação pelo confronto com os vales
parcjaos jw~tificativos e os tres documentos mensaes de sahida, jnscriptos no registro do movimento da gerencia.
Art. 20G. O director de Intendencia Divisionario reune
os registros das ;gerencias om um rpgistro gf'ral (modelo numero 52), que enYia com os parciaes á Di redor ia Geral de
lntcndencia da Guerra.
Art. 207. Os encarregados de ::mncxos operam como os
gerentes; as quantias reccbidaR são cscripturaclas em receita
na situação mensal da sua caixa.
O gerente m·,ganiza um recibo g-lobal, qLr:~hirlo do reg-iRtro (mouclo n. tiO), para as rncei!as apuradas e1n eada anncxo, enviando-o aos encarregados interessados.
Todas as distribuições para ind<:nnnização entram assim
no talão do recibos.
Mensalmente, os encarregados de annexns enviam á gcrcmcia. com a situação da caixa, uma rlemon~traçãn parLicula!'
das distribuições para imlmnnização, acompanhada dos valr~s
particulares.
Art. 20S. No estabelecimento principal c nos annexo~.
haverú nm registro das distribui.;ões para indcmnjzação, conforme o modelo elo registro das distribuições gratuitas, fieamlo a ultima columna, á direita, reservada para as apurar,õcs em dinheiro.
·
O registo será sommado, conferido e visado no fim de
cada mez, fazendo-se no fim do trimestre a recapitulação.
A essa recapitulação serão annexados os totaes das distri ..
buições dos annexos, vara formar o conjunto da gerencia.
Deve haver as'sim conformidade com , as demonstrações
particulares.
Art. 209, As receitas das distribuições para indemnizaç<:í'J
serão escripturadas diariamente no registo diar;o da receita
o despeza; as dos annexos o serão no fim de cada mez, lo~n
que os ewarrcgados enviem a situação mensal da sua caixa
ao gerente. Os recolhimentos á repartição fiscal podem sw·
feitos em uma ou diversas operações (art. 2,03).
As dist:c'ibJJiçõe:i mensa.es do e 'Jtabelecimento prhloipal
serão cscripturadas no fim do mez no registo do movimentll
de gcneros desse estabelecimento. No registo da gereucia serão escripturadas as distribuições do cstabrlccimento principal. c, em nma só linha para cada um. as dos annexos, send•l
or!!anizado o documento de sabida.
Art. 210. O director de intendencia divis<'onario, ou o
intendcnl c de gucrra especialmente designado quando houvP.I',
verifica:
1•, a cxacLidão das apurações das demonstrações pantcular'es das distribuições;
2", a conformidade das quantir:ades sahid~LS (trc;:~ docu.
mcnLos monsacs) com as da demo:.tstracão;
3" a conformidade das quantias recolhidas á repartiçã••
fiscal 'com as da demonstração (columna das quantias recebidas pelo gerente) •
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:Bm seguida, visa os documentos de sabida, res~itu.indo-os
ao gerente.
Art. 211. Para a"' distribuicõcs, mediante indemnização.
de generos de propriedade dos fornecedores, estes recebem o~
vales parciaes e a respectiva importancia, entregando ás partes interessadas o recibo 0ompetente, do modelo regulamentar.
A contabilidl1,de é feita no proprio estal:l'elecimento d.J
fornecedor, que deve Ler á sua custa os impres,·os regula·
mentares.
Os preços cobrados serão os do contracto. sem nenhuma
modificação; o fornecedor communicará immediatamente ao
director de intendencia divisionario .qualqu'cr irregularidad:J
de pagamento das partes interessadas.
Art. 212. Nas distribuicõe&' tpara indemnização de generos pertencentes ao Estado, os fornecedores operam como
os encarregados de annexos, em face .éJa gestão e as disposicões do presente regulamento lhes serão applicaveis.
CAPITULO XXIY
SUBRTITL'IÇ.~O DF: GEflE:OITE

Art. 213. Nos casos de substituição de serente. os docllmentos de contabilidade ~ão estabelecidos n:J nome do gerento3
que executou as operações a que elles se ;:cfcrem e são organizados por elle proprio ou por mandatario.
As prestacões de contas dos adiantamentos tambem são
feitas pelo gerente que os recebeu, sendo os saldos recolhidos
ao Thesouro Nacional, por intcrmedio da repartição fiscal
competente, á qual será apresentado o respectivo ::;rocesso. O
gerente substituto faz o pedido de novas sommas.
A conta de adiantamento de funrlos ~er:í balanceada logo
que todas as operaçõc:;• estejam terminada"; o mesmo se dará
com o registo de receita e despeza.
Esses dous registos são utilizados pelo gerente que entr3,
o qual conferirá os fundos deixado em caixa pelo seu antecessor.
O gerente que sahe determina aos encarregado&' de annexos ·que apresentem uma sitxmcão da caixa. abrangendo todao;;
as operações feitas por conta da sna gestão.
O registo diario de receita e d3speza é posto em dia e,
depois de encerrado e confrrido pelo chefe do Serviço de Subsistencias, continuado pelo novo gerente.
Este ins'creve suas operações. abaixo do encerramento,
deixando, porém, o Jogar necessario para ns operações feitas
em nome do gerente anterior.
Art. 211!. Os registos de contabilidade de material são
postos em dia e encerrados.
Para isso, o gerente substitnido determina aos encarregados de annexo~· que lhe apresPnlem a situação mensal dos
movimentos de materiaes na data rm qnc cessou a sua gestão.
As transformações são inscriptas no registo de contabilidade em nome do gerente que sahe. O novo gerente utilim
todos os registos do s·eu antecessor, mas a cüpia do registo d:J
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movimento de generos, recipientes e material, que deve ser
enviada á autoridade superior com os documentos comproba·
torios, será distincta da que o novo gerrmte deve fornecer
para a Justificação dos movimentos que interessam á sua
gestão. As relações de distribuicõ-es e os vales totae»' não são
!lislinct.os por gerente; sómente os documentoq de contabili·
tlar!n concornentes ás sabidas.
No trimestre em ·que se dá a substituicão, o novo gerentf'
juntará ás relações part.icularcs OS Seus dOC'Umrn(OS e OR do
scn antecessor. O conjunto ri Ave combinar com os totaes da~
relacõAs.
Os registos das transformações. s'Ubmettidos mensalmen~~ ao ~<igto do 0hefe do .Serviço de ·Subsi;;tencias, serão tota·lizados ,qmn levar em conta o encerramento feito no moment.<l
da qubstitnição. Sómente os documentos de entrada e sahida
ela contabilirlarle dn materiars são feitos em nom<\ de cada
g-ercnt.r.
Os 1rrmos trimrstrarR de perdas, detrictos e avarias tam ..
hem são f•st.ahelecidos inriPpendentement.e da snhstituição, fazendo-se, entretanto, um lançamento de f1llrtn1 idadrs na ri ata
ria muriança. Os rlocumentm; rle ent.raria r sahirln são ainda
rli':finr.lns por gerente.
Os excessos e faltas. consignados no termo rte entrega fln
scrvir:o, .~ãn inflcriplos na.~ rnntns rto gerrntc suh~tituirio.
TITULO IV
Compras directa3
CA PTTULO XXY
REGI~N

DAR COMPRAR DIREC'l'AR

Art.. 215. As compras rlirecta;; constituem um rlos processos emprrgados pelo Serviço rle Subsisl rncias para se pôr
ao par, em tempo de paz e em condições analogas ás que
serão de uso commum em tempo rle guerra, nos recursos agricolas e de outras especies, necessarios á suhsist.encia qnotirliana das tropas.
Em vista das relações directas que tendem a estabelecer entre o Estado consumidor e os elementos da proriucção nacional, esse processo deve trazer, tanto para o 'T'hesouro como
,para os productores, as vantagens que resultam da reriucção.
~enfío suppressão, nos intermediarias imiteis.
Art. 216. As compras directas são realizarias:
a)
por commissõeR rlr compra rio '~cn·i~n rlo ~uhRl~
tencias;
b) peloR officiaes ric administrar:ão ~errnrr~.
Art. 217. As com missões d0 compra elo SerYir,o rle Sub~isl.f'ncias são insfru irias 0rn rarla fi0giiín, prln rr.~nrrt iYo rommanrlan!r. merlianfe proposta do rlirrrfm· rlr Tnlpnrlf'nria Divisionaria.
DellaR fazrm parte obrigaforinmente: um intenrlrnff' õr
guerra, r omo presidente (em principio, o arijunf o rlo chPfr> rio
f'PtTiçn rl0 Snhsi.,t<'nciRR): nm nffirial rlf' nrlrnini'<fra!':ío, r0-
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a cttie se destinam as eomprlls: um

rtlêtlitló ffiilttár, pa.Nt M cl:1ttiprns de geMros alimentares; e
títtt vef.erin!lrio ttlillt:lr, mira as compras de forrag'erts e ~ado.

O merticb e o vef.erlnario siio membros cotJRnll.!vos, dcslgnadiJR por Ires mêzeR, mas podendo ser reconduzidos.
Art. 218. O direclor divisionario, segundo as inslrucçõe" rPcohidas da Diroctoria Gerai de Intondoncia da Guerra,
fixa de accôrdo com as circumstancias a prOJ)Orção fios fornecímrmtos a realizar pela commissão, por c0mpras direcf.as
na zona de exploração, que é reservada á Região. A proporQiio será accrescida das quantidades que, em virtude de ordem
da Directoria Geral, deve rea1izar em beneficio de outras
Regiõe!'l: .
.
Para base e esclarecimento das decisões, o chefe do Serviço fie Subsistencias envia ao dircctor rlivisionario o resumo das informações colhidas, por seus cuidados, das autoricltHles c associações locncs, de grandes productores, etc. j nssim
climo as qtie forem ob! idas pelos gerentes r! o serviço.
Essas informações devem pcrmitlir a fixação, pelo clircf'.f.or divisiomii'io, dos prct.;os basicns, que fliio modifieados to;las as vezes que a situação commcrcial o exigir c só flrvem
!Ser conhecidos do chefe do Serviço de f'ubsis!cncias, presidentes das commissõcs de compra e, eventualmente, gerentes
de annexos.
As zonas rle exploração, reservadas ás commissões de eomtJras, são delimitadas pelo director clivisionario em conformidade com o Plano de Exploração rlo Tcrritorio Nacional,
estahelecido pela Directoria Geral de Infendencia da Guerra.
Os itinerarios a percorrer são fatnbcm indirac!os em trar;os
gcraes J)elo referi rio dircctor.
O presidente rfa coinh1issão f!() compras póde, por· con\enicncias do srrvir,o ou difficuldarfes que surjam, no•1ificar
,, i! inerario, dando conhPcinwnf o imrnerliafo ao dircei or de
Intendfmeia Divisionaria.
Art. 219. As compras direcfas serão tratadas se:.;-unrlo os
uRos commerciacs rias :wnas cxplorarlas.
Toda compra rlá Jogar ao e~tahelecimenfo rle um b•.>lct im
rle. compra (morlelo n. fí3), assignarlo prlo presidcnfl, da eommissi'io e polo \'cnrledor,
J\ commissiio examina os gen<>ros em qualidad<> e em
rruantirlarlc; t.unfo quanto J)Of'SÍVPl ntiliza gealaitanwnte o~
n\cipirrttP!'l rlo vendedor. q1w depois Sl'rfio devo1Yid.1s l•f o gerrnfe recebedor, por eontu do Esfndo e dcn!.·o rio r:iai,; ~urto
prazo.
Re o vendedor não dispuzer de sarros, n eommissão os
fornecerá por in!ermodio do gerente, que os remdte com ur~wncia. Sc a compra fôr por eonl a de gcrencia dependente
de btlfra Região, os sarros serão ()!llprPslados por um dos
grrent.es da RPgião que fizer a compra.
A commissão consPrva o canhoto do holetim de compr~
c entrega a folha destacaria ao venderlor; uma ct.ique!a idcnf i f'irará a~ amostras enviadas ao gerente d('.stinatario.
Tanto quanto possivt>l, os gcncros rfevem ser po'3tos em
recipientes d('. peso liquirlo uniforme, para facilitar as recepçõeÃ t'ín quantirládr. As compras são semprn refnridM ac,
t1cso liquido do nrt.igo, nunca se contando como gencro o
Ileso do recipiente.
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Art. 220. A ~omrnissão p6de comprar :
1.• C9m recepção definitiva é pagamento á vista, no ponf.o de partida.
A commissão deverá sempre tratar a compra para Oi'! ~e
nPros entregues a bordo ou em estacão de via ferrea correndo
o transporte nessas vias de communicacão por corria do Estado. Para esse fim. o presidente disporá de ordens do transporto que lhe permittem despa.char as mercar:lorias a destino.
2.• Com recepção em quantidade no ponto do chegada.
A commissão retira utna amostra que envia ao destinafario, com etiqueta assignada por todos os S[)t1S membros.
Como no caso precedente, todas as despezas até o ponto de embarque correm por conta do vendedor.
O emprego de um ou outro desses processos rlepende de
circUm!=<laneias locaeS OU outras de occasião, guiando-se a commissão pelo que em cada caso for mais favot·avcl aos interesses do Serviço e do Estado.
Art. 221. Em alguns casos, póde haver vantagem em
prevenir-se os municípios e productorcs da passagem da commissão. Normalmente, porém, tal publicidarle rlevP o;er evitada, para não dar cnsrjo a entendimentos visando alta artificial de preços.
Art. 22~. biariamente, a commissão enviar à pelo telegrapho ao chefe do Serviço de SUbsistencias um relatorio
(modelo n. 54) indicando suá séde, as operac;;õcs effectuadas
e os deslocamentos previstos.
1\ :·t. 223. Os membros da commlssão terão transportes
gratuitos nas estrudas dr~ f~rro e direito áR d!arias regulamentitJ';}~. Para as relal!Ões de serviço, o presidente lera franljtlill. postal e tclegrnphica.
. •
Art.. 224. As de~JJCzas effectuadas pelas comm1ssoes f! e
compras serão regulada~ de accôrdo com o prescripto no artigu 2HL Ellas t<ão imputa,;eis aos creditas do Serviço de Sobsistencias desd~ que plliif.l:\m ser incorporada~ aos prct;:os de
acqt'i~ição clc•s generos e forragens.
Comrwas

di·~ ctas

feitas pelos gerentes

Art. 225. A naturen1 e quantidade dos generos a adquirir direclamente pelos grrentes resultam das decisões tomadas pele• director de !nl.endencia divisionario, mediante propo.3t.as do chef·~ -·I•• f::rq::..:o de Subsistencias. As compras serão
sempr·e feitas para teeefA;ãro em qualidade e quantidade no
pn.prio at rnázQtn da gerencia, correndo todas as outrllS despezas por conta do vendedor.
O exame da qualidad~ será feito pela commissão dê recepção, salvo o raso de amostra acccit!t na occasião da compra.

Contabilidade

da.~

eotnrnissões de compra

Art. 226. A commissão de eompras constit.u c uma gereneia de dinheiros e matcries. Os membros da rommiRsão. excepto o medico e o veterirtarlo, são solidariamente responsaVCJS pela qualidade e quantidade dos productos comprados e
expedidos até o recibo de descarga do transportador.
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Art. 227. Quando uma compra é feita para rmtreg&,
com recepção em quantidade, no arrnazem destinatario, a
commissão não é responsavel pelas qnant idade;; expNlida;; c
recPbidas.
Art.. 228. Os presidentes das commissões poderão receber
adiant.awcntns de fundos, na fórrna T)]'(~scripfa pf'!as lPis em
vigor.
Arf. 229. O official de administraçãr;, memllro da commissão, é o thesnureiro e mantr\m a contabilidaae, tanto de
rtinheirm; como de rnatcriae:', operand11 na~ mPsma~ condições que um gerente de snbsistnncias.
A conlabilidadr~ fica ><oh a fiscalização do presidente da
commissão c é verificada o rncPrrada. a,pô.~ r.ada viagl'lll iln
('Ompra, pelo c h de do Serviço de ;-;ubsist.encias.
Art. 230. A comrnissão de compras mantém os mesmos
registos e estabrlecP os me.smos documentos de cont.abilirlndr de dinheiros que a gerencia, a saber:
a) conta de adiantamento;; dn fnndos;
b) registro diario da receita c despPza;
c) balancete de jnstificar,ão oe despczas (modelo n. 15):
d) balancete trimestral da~ rlflspcza~ (modfllo n. 25).
Para facilitar os pagamrnfPs, a commissão pôde oi~pôr de
farfnras imp"cssa~ (modelo n. 21 ~ .
Art. :?3!. Em rnlação á contabilidade de materies, a
comrnisl'lãn rle compra,.; constit11r uma grrencia cnlleetiva:
p11ssne os registns dns mo\·imf'nto:;; rios rreneros p, rr•cipiPnlf's
t', quando necessario, n dos movimentos dn material.
Os doeumrntos do PnLrada siio calculado.~ rm dinheiro,
devrmdo a res·JWetiva impof'tane ia corrr>spt•ndt'l' ao rnnnl :ml a
do pagamento nffcctnarlo.
Os dor.umentos de sahida. rlo mndt•lo rf'gnlamrntar, são
rstabelrcidos para as ":xperlir:õrs f ri ta~ ao~ rsfahrlnrlnwnl PS
dcsl inatarios. do accôrdo com as r!isposir;õcs do art. 1.\5.
No fim de cada trimestre, o rcgistn t\ balanceado conferido e enviado com os documentos cnmprohaforins ao' chefe
do Serviço ne SuhsistenclM.
Caso em qu.e n comm.issno não rf'celJe em quantidade

Art. 232. Quando a commissão não reeebe em quantidade, ella envia ao gnrenfe desfina!ario amostras do~ genrros
comprados n acceitos rm qnalirlar!P, juntando a etiqueta do
boletim dn compra. Ri houver impo~sihil idade. mat.erial de
remrtter amostra, clla indica sómrntn a~ rnndir,õeo; da compra,
preço r qualidade dn~ 11rf igos qne rxaminon " aerPitnn t) qno
mrneiona na referida ctiqneta.
A rl. ?33. As compras asf'im P ffrrtuarbs são rrgnl:u·izadas e cscr~ptnradas pelo gnrf'nlr l'PePlwdnr. O pagamcnt o tem
logar por ordem dirceta <~manada dn r.lti'!'P dn Rl'rviçn rir R!lh;o;isfencias.
Não é rslabelecida nma ronfahilidadP r'·n<'eial de dinheiros ou ma!Priaes ,para r~Qa>< r"""!l~i'íP~ rlb.' "ntram na cont.ahilidadc da gerr:mcia,
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Contabilidade das

compra.~

di1·ectas feitas pelo gerente

Art. 234. Nafl compras directas, os gerentes são submettidos ás rrgms de contabilidade estabelecidas para as commis~ões de eompras; elles manteem o caderno com canhoto dos
boletins de eompra.~ e enviam ao ehefe do Serviço de Subsistcncias o relatorio de eompra (modelo n. 53).
Todas as operações em dinheiro e materiaes, relativas ás
rompras rlirecf.as entram na contabilidadr da gerencia.
Entretanto, o's adiantamentos de fundos feitos para eompras dircctas são independentes dos feitos para o serviço geral e justificados separadamente, figurando no registo de
adiantamrnfo, de fundos elo Serviço de Subsistcncias. Os docmnentos de despeza são annexados ao balancete trimestral
elas despcza>; da gcrencia. não se estabelecendo um bal:mcetn
rs.pPcial para as comprafl directas.
Vm·ificaçcío da contabilidade dag

cnm.m:issõe.~

de

compra.~

Art. 235. O chefe do Serviço de Subsistencias verifica
a-contabi\iílarlr de dinheiros das commissões dr r,omrras. examinando:
1• a validade dos document.os de despeza;
a existencia do registro de adiantamentos de fundos:
3" os balancetes de justificação;
o registro diario das receita e depezas, encerrando-o;
5o. o balancetn trirnensal rlaR despezas.
Ar I.. · ~:36. A verifica(:.ão dà cont.ahi\idadP dP mat.eriacs
{\ fl'ita rlo mesmo modo que a das gerencias.
Art . 237. Os arcluvos das commissões de compras são entregues ao chl'fe do Servir:o de Snb:<istrncias· ns rias compras flirertas, feitas pelos !!PrrniPs dr subsi.~trTI~ias. firam nas
gr·rrneias.
nio de .Janeiro. 13 dfl novemhro tlfl 1\1??. ·- .lníi.o Pnrulirí

2.;
4";

Caloaeras.

DRORRTO N. H5.SI7

-N,\0 FOI PUBLICADO

DECRETO \f. J.:i. SI S --DE ! í

Au.tori::;a

'i

nE '\'0\T\rnno DE

1\1.??

JJinistrJ•io da Am·ü·ultw·a, Industria r Commr1·cio a

contmctm· r·om a rompanhio R1·asilei1·a dr Artr•fal'tns de
f!m'1'acha, corn srJd,• nesta Capital, a ampliaçrio de suas
1!1Sfol/nriies. rfr ocr:t)rdo com o r•stabelr~cido na lrttm. a do
al't. 17 rlll lei n . .1.2.12. d•'!) de .irmrii'O de 1921. 1'r·nirwmdo
rwlo art. f 1)!1
de f922

lf'!ii'•l. j'

r/o dl'('?'f'fo n . .L;)!i!í. de f() (Ir· oaosto
·

O P1·rsidt~n!.t~ da Hrpuhliea do;:; Estados {lnirlns 1!11 Bra;;II.
que •'~tahrleen () arf. IDG. letfra r. dt• derreto

!PnrlL> Pl)l \'i~t::t n
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n. 4.555, de iO de agosto de 1922, que revigorou o art., 47,
lettrà a, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, clecreta:
Art. 1.• Fica o Ministerio da Abricultura, Industria e Commercio autorizado a c1 •ntractar com a Companhia Brasileira
de Artefacto~ de Borracha, com séde nesta Capi-tal, a ampliação
de suas installações, uma vez que dispenda com essas ampliações novo capital effectivamente empregado, não inferior a
2. 000:000$ nem sup1~1 JOr a 10.000:000$, e que empregue exclusivamente borrach<t extrahida no Brasil, de conformidade
com a disposição con~tr.nte da lettra a. do art. 47, da lei numero 4.242, de 5 de janeiro do 1921 e- de accôrdo com as segtiintes clausulas:
I

A dt:Jmpánhia Brasileira de Artefactos de Borracha obrigase a concluir e ter "m pleno funccionamento dentro do prazo
de dous annos, conta~Jns do registro do contracto pelo Tribunal
de Conta~. as ampliações á sua fabrioa de artefactos de borracha, iniciadas na vigenna da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro do
1921, e que deverão augmentar a sua oapacidade actual de prodUéção, de fdrtna a torh!lr possível o consumo annual mínimo
de 40.000 kilos de bo!Tacha bruta.

n
As novas installaçõcs a que se refere a clausula anteriol'
deverão àbedecer aos plar.os c projectos que se acham archivados na Secretaria de Estado da Ag!'icultura, tndustria e Commercio, c nel!as dever:i ser effectivamente despendida importancia nunca inferior a rlotls mil contos.

III
Para a producção de seus artcfactos, quer nas installações
novas a que se referem as clausulas precedentes, quer nas
instai! ações anterior·~s á lei n. 4. 242, de 5 de janeiro, toda a
borracha empregada pela Companhia deverá ter procedencia
hrasileira.
IV
O Governo conceder:i á Companhia pelo prazo de 25 annos,
contados de 5 de janeir'l de 1921, isenção dos impostos de import:lção, incltlsivo ;) de expediente, para todos os materiaes,
machinismos, ntensilioJs o frrramontas nrcessarios á construcção e completa montagem dag novas installaçõrs a que se refere a clausula primeira, hem como para todas :J.S suhstancias
chimicas, t.eoidos e ma terias diversas, combusti\ d c lubrifioantes indispensavels ao funccionamento das ditas installações, exceptuados os producto~ cn.ios similares existirem no
paiz em perfeitas condições dr, idrntidade e quantidade sufficiente para ahasterer o mercarlo. A isenção será concedida
pelo inspcdor da Alfanrlega. dirrctamcntr ou mediante rem1rso por intcrmeclio do ministrrio. mas sempre á vista de
uma i clnção visada pelo fiscal do Governo, indicando especl-
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ficadamcnte a quantidade e qualidade do material e os fins
a que o mesmo se destinar. Concederá, outro sim, o Governo isenção dos referidos impostos para os matcdaes, machinismos, utensílios e ferramentas importados po~teriormente
a 5 de janeiro de 1921 c despachados mediante d,•posito desde
quo os mesmog se destinam a construcção 011 funccionamrnto
das 110vas installaçõe8 alludidns na ulausula )JI'i me ira, de acci\nlo com o part-cer <lo fiscal do Governo.

v
O Governo concederá ainda á Companhia:
a) um premio de 500 contos de réis logo apó~ a Inauguração das instttllaçôes novas, e à veriflca(:ão tJeln fiscal do

(luyet•rlo do eumprllnento das obrigações càn~t:ltllrcs das chw.
;;tilas tnltneira e segunda;

uíti prmttltJ eot·rcspondmib~ :, G % Jo eaplfal cffectitllsprmdido ntls inshlllarõr!!:l a que sr~ r:'fer'e a clausula primêita, após um anrto de fttnccionanwntn das novas
installações r desde que á proclnrçâo ao. total rh fàbriea dentro desse per iodo tenha dado applkação effod~vti a 50. OOfl
kilu;.: rln hnrraclia bruta.
Os dons pr~mios serâo pagos ú Compal1'ltia nm din1Jeirv
ou em apolices da divida publica á cotação do di:1 da entrega.
IJ)

vàmPelt~

VI
O Gm·e1'no solicilàrtí das ilt11oridndes con1pl'lt·htes do tlislt'iCto Federal a isetil;âo de impostos muti icip~1e.~ qUB lneidarn
sobre rt fabi·it'a e sl1as dcpetHirncias, velo J.H'<VO de vit1te e
clnco :um os.

VI!
Ri a t;ompanhla deixar de cnmm·ir fielnwnfe o disposto
nas clan~ulas primeira f1 segunda f1rará sujeita. salvo caso
dr forea mai11r, a juizo do Governo. á multa ,]!~ um conto de
réis, p·or dia de excesso até trinta dias; de doHS contos de
rr'is por dia de ey~p,sso além de trinta at11 ~l'"~enta e tres
umtos de rt\is por din. de excesso de scssi\nb até novent~.
l!ias. Findo e.~te ultimo prazo. cotlsldet'à-sc rcscindí-tlo li contl'tlt'f o, j1crdf'tHlo a Ootnprtnhia à ctn:tção de cinroenta contos
de rr'is dfl q\lr trata a ch.usula nona, ficando obrigada além
di;;so n r'Pstituir o valor dos dl~eitos de todos us !T!~iteriaes que
tiYer Ílt1portaào com tts lsen~ões tJrcvitHn~ W1 dat1s11la qttnrtn.
VIII

Pnr quacsqucr .outras infrllcr:ões do conLràrlo, não compr••ht'rHliclas na rlau!>nla anl8tior. a nnnipànhià inrorl'erá em
n1111ta rlP 100$ a 1 :000$. a juizo rln nnvPT'llll. !' Tl'l dt•hro nos
casos ue reincidencia.
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IX
A Companhia obriga-se a prestar caução dt.» cincoenta
Cünfos de réis (50 :000$) para garantia da execuoão do contract.o, caução que lhe será restituída logo após a inauguraíÇião
da fabrica nos termos das clausulas primeira e segunda e á:
vista do attestado do fiscal declarando ter sido fielmente cumprida essa disposição e estar a Companhia isenta de qualque~
multa.
·
X

As multas em que incorrer a Companhia an_tes de restituída a canção a que se refere a elausula anterior, serão de011'7lidas da mesma caução, desde que a Companhia as não satisfaça nos prazos que o Governo determinar. Dada a hypolhese, deverá a Companhia completar a caução dentro de dev;
dias, a contar da data em que receber a intimação para fazel-o. Si o não fizer dentro desse prazo será re~cindido o contracto, sem direito de indemnização. Depois de restituída a
cau~ão, as multas serão deduzidas das importancias dos fornecimento!'! feitos ao Governo ou cobradas executivamente.
XI

Findo o pra:zo de noventa annos, a contar do rt.»gistro do
contracto pelo Tribunal de Contas, a fabrica. r-orn todas as suas
installações, edifícios e accessorios, em perfeito es~.ado de conservação, reverterá ao Governo Federal, "em onus algum para
os cofres pnblicos. Ficam apenas excoptuado;; do disposto
nesta clausula os edifícios. machinismos, outras insta Ilações e
accessorios já de propriedade da Companhia. antes de 5 de
janeiro de 1921, conforme inventario levantado pela commissão -do Governo, e que fica archivado na Secretaria de Estado
dos Negocios da !Agricultura, Industria e Commercio.

XII
Obriga-se a Companhia:
a depositar a quota de O: 600$ para despezas de fiscalização;
b) a franquear ao fiscal do Governo a vi~ita á fabrica e
todas as suas dependencias. durante e após a construcção, e a
fornecer ao fiscal do Govrrno os elementos d8 que este necessitar para verificação de que os materiae..<; importados com
isenção de impostos são effeef.ivamPntP utilizado>! em uso e
serviço exclusivo da fabrica;
c) a enviar annualmente ao 1\finisferio, por int.eiro ou por
nm quadro ec;tatistico especificando:
1o a qualidade, a quantidade c a procedi'ncia da borrar h a
ntilisada como materia prima;
a)

493

ACTOS DO PODEit EXECUTIVO

2" a espccie, a quantidade c o valor doil tiJroductos da fabrica para o consumo interno e para a exportação, discrmJnadamente;
a• o numero de operarias naci9naes e o de operarias extrangeiros effectivamente, em exercício. durante o anno.

xm
Que a Companhia aswma as obrigar:õc~ da legislação vigente referente a admissão de overarios e de aprendizes.

XIV
O fôro desta Capital sel'á competente para !,orlas as ac~õc:;
que se fundarem em direitos e obriga~ões resnltantes do con.tracto.
XV

:\'o caso de divergcncia na interpretação rias clausula~ ou dll
(JUalqucr elammla do contracto, será essa diverJZCTillia dirimida
por arbitras em numero de tres. dos quac-; um escolhido por
cada nma das partes e o terceiro por ambas as partes, servindo
c~tc ultimo de dcsempatador, no caso de divergirem os primciJ·ns.

Artigo 2.• llevogam-se as disposições em eontrario.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1!)32, 101 o da Indopiendencia e 34• da Republica.
EPIT,\CJO P ESSÓA.
J. Pires do Riu.

DEt:llET·J N. 13.819-NÃO

DECHETO N. 15. 8'!0-

DE

1 I.

Dá nuva Ol'{lanização ao quadro de

FUI l'lJllLlCAUO

DE NOVEJ\IBno DE

medico.~

19:22

do Corpo de Saude

Naval

O Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando drr autorização t•ontida no art. 1" do decreto legislativo n. (f. 484, de 17 de janeiro do corrente anno, resolve reorganizar o quadro clr medicos do Corpo de Saude Naval, consf ilninrlo-o pela fórma seguinte:
1 eonfra-almirante.
:J capitães de mar e guerra.
9 capitães de fragata.
18 r·:!pitãe~ de corveta.
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25 capitães-tenentes.
25 primeiros tenentes.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1922, 101 o da Independcncia e 34• da Republica.
EPITACIO PEBSÔA.

J. P. da Veiga ltfiranda.

DECRETO N. !G.S:!I--

DE

li

DE NO\"El\IIH\0 DE

1\J22

'ili}JI'oVa as plantas dos l'di(icios a scl'em construidos ern
Thn•ezina, capital dv Estudo de l'ianhy, ]1ara os Corl'cios
c Telegraphos
O Presidcntn da HcplllJlic!.l dos Estados Unidos rto Brasii,
decreta:
Artigo unico. Ficam app1•ovadas as plantas que com t)stc
lmixam, rubricadas pelo dircctor geral de J<;xpediente da. Sscr·etaria de Estado dos Negoeios da Viação e Obras Publicas,
dos edifícios a serem construidos em Therczina, capital do
Ei'Lado de Piauhy, para os Correios e Telcgraphos.
Il.io de Janeiro, 14 de novembro de Hl22, 101" da Independencia e 3-í• da Repuhlica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. LG.822-N?;o

DECllETO N. 1G.823

-]li<;

11

FOI PUBLmiDo

llE 1'\0VEMDf\0 llE

1922

Llpprova o pro,ieeto do açude publico Quixeramobim, a ser
construido no municipio do mesmo nome, no Estado do
Ceard

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
at tendendo ao que propoz a Inspecloria Federal de Obras contra as Seccas e tendo em vista a autorização contida no arf. 1°
da lei n. 3. 9G5, de 25 de dezembro de 1919, decreta:
Artigo unico. Fica approvadn o projecto que com este
haixa, rubricado pelo inspcctor Federal de Obras contra as
Scccas, relativo ao açude publico Quixeramobim, a ser construido no mtJ.nicipio do mesmo nomo, no Estado do Cear:i,
pela firma Norton Griffiths & co., Limited, no!i termos do
art. ~o do decreto n. H. 592, de 31 de dezembro de 1920.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1922, 101" da Imlcpcndeneia c 31.. da Rcpublica.
EPI'PACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
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DECRETO N. 15.824- DE 14 DE NOVEMBHO DE 1922

Faz publico o deposito de ratificação, pelo Mexico, da Convenção principal e do Convenio sobre encommendas postaes, assianados em Buenos Aires aos 15 de setembro de
1921

O Presidente da llcpuiJlica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico que, segundo communicação dirigida ao Ministcriu
das ltclaçõcs Exteriores pela Legação Argentina nesta Capital,
por nota de ili de outubro ultimo, o Uovcrno do Mexico Iez
depositar no archivo do .Ministcrio das Relações Exteriores c
Culto, em Buenos Aires, aos :H de ,julho deste anno, o instrumento de ratificação, por parte daquelle Uoverno, da Convenção principal da União Pan-Americana c do Convenio sobre
cnco!llmendas posl aos, com os respectivos Protocollos finacs,
concluídos em Buenos Aires aos 15 de setembro de 1921.
Rio de .Janeiro, 14 de novembro do 1922, 101° da lndcpendencia e :Ho da HeptJblica.
EPITACIO PESSOA.
Azevedo Marques.

DECRETO N. 15.825 -- DE 14

DE NOVEMBRO DE

1922

C1'êa um Consulado lwnorm•io em Jlfagdebw·gu, na Allemanha
O Presidente da hcpuillica dos Estados Unidos do Brasil:
Usando da autorização concedida pelo art. lt Iettra a, do
decreto n. 11.058, d~ 11 de FeH:reit·o de 1920, decreta:
Artigo unico. Fica crEoado um Consulado honorario em
1\fagdelmrgo, na Allemanha ,
Hio de Janeiro, 14 de Novembro de 1922, 101° da lndopcndencia e 3-io da llepublir'•
EPITACIO PESSÔA.
Azevedo Marques.
0

DECHETO N. 15.826 --

IJE

14

,

IJE NOVEJ\lnltrl ))E

1!J.:.'2

Faz 1mblieo o deposito de J'ati{icaçãn, pelo Mexico, da ConUna, dos Actos poslaes assÍ(J1tados em JJucnos ilii'I'S r•m
1921

O Prmiidenl.e da HopuiJlica dos Estados Unidos du Brasil
faz publico qno, segundo eommunícação dirigida ao MinisiPri,;
das HclaçiiPs Exeleriorcs pela Legaçl'w "\rgenl.ina ncsla CaJ>ital, por nola do 27 de outubro ull.imo, o Govm'!lfJ arg··~nl.ino
fez dnposilar no archivo do Minisl.erio das Helações Ext'~'·ioros
e Cu!Lo, em Buenos Aires, aos 111 de agosto deste am1o o instrumento do ratificação, por parte daquelle Governo d~ Convenção principal da União Postal Pau-Americana e Jo Couve-
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nio sobre encommendas vostaos, com os respectivos Prolocollos fir1aes e Regulamentos de execução, assim como do Convenio sobre vales postaes, acLos e:;scs concluidos em Buenos
Aires aos 15 de setembro de 1921.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1922, 101° da Independencia e 34° da Republica.
EPITACJO PESSÔA.
Azevedo Marques.

DECRETO N. 15.827

--[)E

111

lJE NOVEMBI\0 DE

1922

Paz publicv v deposito de rati{icação, pela Republica do Sal ....
vador, dvs ,tetos JWstaes assignados em Buenos Aires em
I!J21

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos elo Brasil
faz publico que, segundo communicação dirigida ao Ministerio
das Relações Exteriores pela LPgação Argentina nesta Capital, por nota de 31 de oulnlwo ultimo, o Governo da Republica
do f:lalvador fez deposit.aJ' lliJ archiYo do l\linisterio das Relações Exteriores c Culto, em Buenos ,\ires, aos :lO de S(~tembro
dcst e anno, o instrumento de rali l'icar:.ão. por parte daquelle
Governo, da Convenção principal da União Postal Pan-Americana e do Convenio sobre encommendas postaes, assignados
em Buenos Aires a 15 de setembro de 1921, com os respectivos Protocollos finaes e Hegulamcntoc; de execução, assim
como do Convcnio sobre Yalcs poslaPs, tambem concluído na
metima cidade, em igual dai a.
Itio ele Janeiro, H de nuveJniH'O de 1D~2, 101" da lndepcndencia c 34" ela Rcvublica.
EPITACJO PESSÔA.
Azevedo Marques.

DECRETO N. 15.828 -

lJE

14

DE NOVEM13fi0 DE

1922

Approva o projecto do açude publico Pw·elhas, a ser construido em um boqueirão encravado no município de Jardim de Seridó, no Estado do Rio Gmnde elo Norte
O Presidente da Republica do;;; Estados Unidos do Brasil,
atLcndcndo ao que propüz a Inspecl.oria Federal de Obras contra as Scccas e tendo em 'i si a a autorização contida no art. 1"
ria lei n. 3. 965, de 25 dP dezembro de 1919, decreta:
Artigo uni co. Fica approvado o projce.l o que com este
baixa, rubricado pelo inspr:f'foJ' J•'edcral rlP Obras contra as
:-)ceras, relat iYo ao ar;ude 111 i!Jl it·o Pa1·elhas. a ser construido
em um boquei1·ãn enrt·a,·adu no municipin de .lardim de Serirlrí, Estado do Hio Grande do i\ol'!P, pelns Srs. C. H. \Valker
& c•., Limited, nos termos do art. 2° do derreto n. 14.590,
de 31 de dezembro de 1920. A ha(:ia hydrauliea desse resor-

.\r:Tu:-; IJII l'OIJUI

LXELl'TI\"11

\aJorio lerá 23.371.500 mcb·os quadrados de area t' a IJ~·dro
graphica, dn 1.610 ldlomeLros quadrado:;, sendo a altura da
represa de 25 metros.
Hio de .Janeiro, 14 de novembro de l!J22, 101° da Jndevcudcncia c 3 i o da Rcpublica.
EPJTAGIO Pgssô.\.
J. l'in!s rlo Rio.

])J<:CHETU i'í. i5.8:.'9-

DI·~

H

1>1-: I'\0\E.\IJ;no llE

l!J:!2

1lpprocr1. o Ji!'Ojr~cto do ru;ude 1mblicu l'i1·anhas, a sc1· collstrnirln 1111 11/UIIicipio tlr: S. Jnsr: lk l'ÍI'IIIIIws, Esturlo 1/td
l'lll'llh !ffitl

O Pr·•·sidnnf.t' da Jlepu!JI ica du:-; J•~Hfadns I' 11 ido~ do Bras i I,
:11 fi'JHIP1111o ao que lH'oprh: a ln~peel t~ria 1.-edr~ral de Ol1ra.'l
··m1fra as ~ec.cas, r!t•crcla:
.\!'figo unit~o. l'al'a a eonslruq·ãu, no Illtllli•·ipio 1k ::iiio
,los•' d•· Piranhas, Eslarlo da l'arahyba, do a~;r11ln publieo Piranhas. conlraclada eom IJwghil P. Robin:;on & C"., lrw., nos
termos do art.. 2° do denrelo 11. 11.ri\J1, tf1: :11 "'' d••wrnbro do
1!.120, l1a~wado na auloriza<;ão eo111 ida no arl. l" fia lei mtlllf'J'o :J.!Hirí, rle :!;) rle dezniJibl'O dt~ 1Hl!l, fica approYado o pro,it•t•l o qui' eom I' :'i f e baixa, ruln·il'ado Jl" lo i llSJH'Cf o r Fed1• r·al
dn Obras eonf ra as Seecas, at;mle ns~e que l.er~í. a parede 50
1111~1 ros dt• ali nra, acima do leito do rio, MíO metro!-l rir~ compt'inwnlo " :.'00.000 nwlt•os cuhieos de Yolunw, at'JIIazeuanrlo
GOO. 000.000 de mel.rotl cubicos de agua.
Hio de .Janeiro, H de novembro
1!J'2~, lO!" da Indepeudmwia c 34° da Itepublica.
EPITACIO

PEHS•h.

J. Pires du Riu.

DECRETO N. 15.830-

DE

H

JJE I'\0\'E:MIJI\0 IJE

1022

Ap)l1'0Va o projccto para a construcção do açude publico de!
Patú, 110 municiJlÍo de Senador l'om}Jcu., no Estado ÚO'
Ccaní

O Presidente da ltPpublica dos E si ados Unido:; do Brasil,
ali t)JHiimdo ao <JUI) pt·upoz a Inspecl oria Ferleral de Ol>ras contra a.-; fl!:ceas P teu do l'lll v i:;l.a a au I o ri zação l'JJHI ida no a !'f.. 1"
da l••i n. 3.!JG5, de 25 de tlezclllln·o de HJHJ, tle!'l'da:
.Artigo uni cu. Fie a avprovado [) projed.o que l~Otn (';;f o
haixa, rullri!~ado pelo inspector Federal de OlJraR contra a:;
Seeeas, relativo ao açude publico Patú, a ser eonsf.niido nu
lllllll ie i pio de Senador Pompeu, :Esf atlo do Cear:l. pela fi r ma
:\nrfn:1 Ciriffithf> & C. 0 , Limitf'd, nns ]f'J'mos do arL. :~" do deLeis de 1922 -
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crnlo u. 1ft.5!JJ. de 31 dB de"l'lllln·o du 1\L'O. A. l'l'Jll'esa dt•ssc
rt'titn'Yal oriu lero'! íO llJcl rus de alltJI'a e o \ llhllll•J de ag11a

:ser;'t de :!O~.J~H.J/~J Illell'uK l'Ubil'o~.
·
!tio de .l uueiro, 14 de lluYemiJt·u de l ~!:.':!, 101" da lnJepeuúcncia c J-í" da Hepu!Jlica.
a

repre~ar

EPI'l'ACIO PEH!:lÕ.\.

J. Pii'CS du lliu.

DECHETO N. 15.831App~·ova

DE

H

))E NOVEMBHO DE

1932 \

o projecto do açude publico Urús, a sm· constl'Uidu
município de Iauatú, Estado do Ceará

IW

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que propoz a luspet~loria Federal de Obras contra as Seccas, decreta:
Artigo unico. Para a construcçiio, no muitieipio de Igualú,
Estado do Ceará, do açude vublico Orôs, eout.raetada com
Dwghit P. llobinson & co., Inc., nos termos do art. 2" do decretou. 14592, de 31 de dezem!Jro de 1!t20, baseado no al'l. 1°
da lei n. 3.965, de 25 de dezemtH·o de HlHI, fiea approvado o
projecto que com este baixa, rubricado pelo inspector Feder·al
de Obras contra as Seccas, sendo o t•cferido açude uo alvenaria
cyclopiea, com 65 melros de altura tola!, 300 metros na crista
c 300.000 melros cuhicos de ">olume, m·mazenando
3. 000.000. 000 de melros cubieos de agua.
llio de J aneiru, 14 de novembro de 1\!2:!, 1u1" úa lmlependencia e 34° da Ilcpublica.
EPI'l'ACIO PESSOA.
J. Jlil·es do llio.

DECRETO N. 15.832 -

DE

1 't

DE NO\'El\1131\0 l}E

1\!:!2

App1·ova o 1n·ojecto do oçrtdc publico S. Gnnr,,aTo, a sc1· construido nu mn11icipi" t/1: Son;:;a, Estado da l'w·ult 11ba

O Prcsidenle da H('puhlica dus :Eslaclos Unidos do Brasil,
attcndendo ao que propuz a lnspeeloria .Federal tk Oht·w; contra as Scecas c tendo em visla a anlot·iza.t:ão contida no art. 1"
da lei n. 3. 965, de 25 de dezembro de~ 1 \IHJ, deerela:
1\rligo unieo. Fiea appt'oYado u Jll"o.it•elo qtw en111 1•sln
haixa rulll'ieado pelo inspeeL•JI" l•'ndt•t·al tlt•. OtJI'a:; cnnlt·a as
f:iceeas, relatiYo ao a1_;udc ]JU!llicu ;:;, I ;unt;alo, a set· eonc;[t·nirln
no munieipio de Souza, E:-; Ialio da Pal'altyl>a, pelos St·s.
D\vighls P. Hohinson & C"., lnt~., not~ fennw; do art. :!"elo decreto n. H.591, de 31 de dezembro tle 19:!.0 ..Essn re:seJ·va!orio, que armazenará 75.000.000 de melros eubicos d'agua,

4U9
l~rá u111a
l'Ío e :.JUU

IJ<U'l'ag<:lll com :!í melros Je altura aeiwa du leito do
wdru:> de cullllJI'irlltmLo na el'isla.
Riu de .Janeiro, H de nun~v,t•ru tlc 1U'!"!, 1 UI'' tia tuJepeutleneia c 3 i" da Hcpu!Jlica.
l'":'iSlJA.
J. 11 ircs do lliv.

}:;prJ'.\1 ;to

DECRETO N. i:J.S::l:J-

!Ji:

1i

IJE l'iUVt:.wmu !Jtç

!!p:!

.\J!Jii'uca o 11/'0;ÍIJclo tlu acudc publicu l'ilUcs, a ~e/' cunstruido.
IW muuici}Jíu de S . .José du ltiu do l'ci,~;e, IW Hstatlu dui
l'aralluúa.
O l't·e.sitlt:ule tia Ucpu!Jlica tlos .E~ladu.s Unido~; do Brasil,
allt:Huendu au !JIIll JH'O]luz a Iw;pel'luria lt'cdoral de UIH·a.s eonlra U':i f:ccca:-; e Leudo em Yi~ta a a.ulori7.a<,;ão co11f itla nu ut·L 1"
tla lei 11. :.J. !Jtif•, tlu :!r• dt~ tlezemi.Jru úe HJ 1!J, dec1·eta:
A !'f igu u 11 ieu. l'ka U!JlJl'uYado u JH'L•,icd.u que e um este
!>ai .\a, ntlwieadu velo iu~pectur l:'etleral de UJJL'a~ runlra as
:--:ccca::;, rdati\ u ao a!:ude publico l'ilue;;, a :-;er cousf.ruiúo no
JHUllil'ipio dt~ K . .Ju~ú rlo Hiu do l'cixt•. E::;ludu da Pal'ahyl!a,
]Jdu.-; :-:ir·:-;. I'" ighl l'. HohiuHou & U"., Iuc., uu~ let·mos du artigo:.!" do dt•cJ·efo n. H.r.ut, de :J1 tle dezt>wbro de 19.20. Esse
rcHt'ITal urio 1C I' :i a capacidade uc 1.20. 000.000 de metros
c·n!Jieos d'agua, fic·.ando a sna harragern 20 melros acima du
]Pilo rlu rio. r·um liOU ll!Pl!'OH de t:UilllJl'illlclllu ua crü;tu. c
tiO. OUO melros cu!Jicus tlc volume.
!tio de .laueiro, 14 lle llO\cllllJru tlc l:J.::;:, !01" da Iudcpcndcn<:ia c ;; i • da ltepublica.
EPJ'!'ACIO PESSrh.
J, Pii'CS tlu Jliu.

Dl•:cHE'l'O l\. i:i.8:Jí..l}!lll'ova o ]Jroj1~clv tlo a(:wh~
~ll'llido 110 lltUIIicipio de

v~c:

H

uE NO\

EMHHo vE HJ.'2~

puhlico Poço dos l'!Íos, a. 8CI' conS. JlaUtcus, Estudo do Cc111'1Í

U l'rcsideute da Uepu!Jlica dos Estados Unido:> rlo Brasil,
al.tendt•ndo no que }Jropoz a lnspedoria Federal de U!Jras conll·a as Seccas, tlecreta:
"\rLigo uuico. Para a conslrucção, uo nwnicipin de São
1\Tal.ltcus, Estado do Cearú, tio açude puiJ!ieo Pom dos Páos,
con!radada com Dwigllf. P. HoliiHHOII & C"., l111' ., n(,s l.t•r'JIIOS du
al'l. :!"do dt~n·l'f.o 11. 1-í.S!lO, de 01 tle dczcJUIJI'o de 1\l:!O, ]Ja~l·ado ua aut.oriza!:àu euutida nu art. 1" da !ui n. J. \Hi5, uc
:•;:. do dt~zemiH'O de 19HJ, iica a]Jpt'o\at.lo o vrojccfo que com
t~ste baixa, rubrkado pelo iuspecLor Federal !11.\ Obras ronf ra
a,; :-::eceas, consistindo u referido açude em Ullla lml'ragt•m de
alvenat·ia cyclopica, com 52 melros de alf m·a acima uo . rio,
CUU melrus tlc comprimento ua crisla c li OU. OUO melros cubi-

.\CIUS t;U
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1.:\ElFJ'l\U

cos de volume, armazenando 1. 000.000. OUU Je meLruo. cu!Jicu::>
de agua.
Rio de Janeiro, H de novem!Jro de 1!J:2~, 101" da ludcpen·
üeneia e 3'•" da Republica.
EPlTAClO PESSÔA.

J. lJircs do Wu.

DECRETO N. Hí.83G

.

--·DE

lí

[JI·: .'iU\EJ\IIJHU !JI' l!J;_>.;!

Approva o JH'ojedo c respectivo o1-rwncnlu, 1111 ÍIHJJOI'ianciu. tlc
27::1-ii.1$671, para rcconstrucçtio da ponlc de IOm,O de viio

sobl'e o I'ÚJ JJatoqw:, ua E.1·trorla tlc Ferro Panlo A ({onso,
da rêdc {Cl'I'O-viaria {l~deral, arJ·cudarJ.u t~
Thc Great,
\V cstern o( Brasil nuilwa!J Cmn.fHinl/, Li1nitcd, bem eomo
JlUI'a eonstrucção âc mais um l'iíu de f)lll,O na mcsnw. 1JOutc
O PresiLil'nLe da Hepuhlica do~ Estado,; Unidos tlo Bra:-;il,
atLcndPndo ao ttuo requereu ThCl <Jrcat. \Vestcrn uf Brasil
Railway Com[mny, Limitnd, arrendalaria da rêdc de viavão
fcrrea federal d·~ que trata o conl.raclo celnbrado em virtude
do dccrPlo n. 11.:325, dn :!lt de agoiil o 1lr: L\:>:.'0, e d~ aecôrdo
com o que pt•upoz a Inspcd.uria F~dPra 1 lias ~:slrarlas. ctecrcla:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo com os doLumento3 que eorn este baixam rubrieados prlo director geral
de Expcdi~ntc da Secretaria de Estado dos :\lcgocic>s da \"iação
The Gt'P-at
c Obra!'; Publicas. o pro.iPclo aprcsent.adn .por
\VesiPt'n of BraRil llailway Compan:v, Límit.ed, para rcconsf l'Ut~t.:ã.o da ponte dn 1Om,O dP vão ;;;obre o rio flaf.oquP, na
Estrada Jp FPrro Paulo 1\ ffonRo, c con~lrllc(;fin dp lHO sPr;UrHlo
vão, do 5m,-0, ua mesma puntc, 1: o l'f'SJH'etivo orçamento, organir,ado pPla Inspl't\loria Federal dai-i Esfxada~ t'lll substif.nir,,ão
ao apresentado pc·la IlH'tH:ionada eo111pauhia, Da importaneia de

27:353*67'1.

§ i. o As <lcspczas que forem crfccti ,-amünte realír,adas
com as obra;,; projectadas, até o maximo do orçamento ora
approvado, deverão correr por conta do credito a que se refere
a portm·!a de :22 dP dezembro de 1'!)19, do Mini~tcrw da Vraeão
e Obras Pubhca;., nos Lermos da clausula 29 do contracto auto~
ri1.arlo pelo dr~crrl o n. H. 326, de 2~ de ngosto de Hl20.
§ ~~.· J>ara conelusão das obras fiea fixado o prazo de
quatro ( 4) mczm1, contados da data Pm que a comparrhia for
no ti fic~da ria npprovar,ão do proj cl'f o P r>rt;amenlo que com
este barxain.
Rio di' Janriro, B d11 novembro dr l H:!:!, 101 • tia lwlqJCIIdencia c 31" da llopublicn.
EPJTACIO

.1.

Pii'CS

l'ESSÔA .

do Rio.

AC'f(JS

f;()

DECRETO N. 15. 836 -

l'llllEB

DF.

14
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DE :"<OVE'\IBfiO DE

1922

Abre rro :l!iniste1·in da Guerm o credito de 2. r> no: oo o.~, para a
cornpra de aviões
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
11sando da autorização contida no art. 4\J, n. \l do decreto leI! islativo n. 1. 555. de lO dr agoRtn ttltimn r tendo onvido o
Tl'ibnnal de GnnLaR na ftírma das dispnsir:õc,; rm vigor, re~;olvf' abri I', ao Minist.criu da Gll('l'l'a, (l ('.['l'tJil o do 2. oon :000$,
para a compra de aviões c PP\):1S dos mr>~mn,;, rlr:"tinatloc; ao
J<:xpr·citn Nacional.
Rio de .Janeiro, 14 de novembro tlr 192'.', 101• íla Tndeprndi'TII'Ja r 11,• tla llf>rmlllir:J.
EPITAf!lll PESSÔA •
.Totio Pandiâ Culo(Jf'1'as.
J)EfHlE'J'O N. I fi. fl:l i

-DI·:

li

DI: '10\'1:.'\lllllfl DE

1!l':'2

Approva a reforma dos Estatutos do Banco do BrasiT, feitr.
pela assernbléa geral e:etraordinaria 1'f~alizadtt ern 31 de
oufu.ln·o do corrrnte armo
O Prrsident.e da Republica dos Estados Unidos do BraRil. trndo em vista o disposto no n. 1 do artigo 29 do deCI'Pio legislai iv o n. 1.155. (]C 30 de deznmbro de 1!J05,
nesolm approvar a reforma dos Estatutos ilo Banco d'l
Brasil. feita pola assembléa geral extraordinaria, realizad!l
em :H flc n11Lnhro do ~~or·r·rnlt~ anno I' t'llll ..;lanll' tia ::wtn q1w
a este acompanha.
Rio de .Janeiro 1 ~ de novembro de 1922, 101• da Indeprndr>nr.ia P :no da Repnhlica.
EPITACIO P.ESSÔA.

llomrro Baptista.
J)Ef:nETO N. 1ri.8:lR- rm 1ft nE NOVE!\IDilO rm 1!l??

"1Tn·e ao Minislr1·in da Pa:Pnrin n r-rptfifo dP 9 .•186:000$, para
pouaml'nfo tÍ Cmnponlt{a NrtC'ionrrl de Nrwrqaçíío Costrira,
rm ·r•irtutlr· do r·tm.frar f o rJ,• 18 tfp sefrmfn•o rir 1918
art. /'!.'1, 11. 2/, rlfl lri n. 1.!i:;;;, d•~ 10 dP oqosto dr f!J22

~

O Prrsidnnln da Rctluhlir.a dos Estados Unirlos rlo Brasil,
nsa111 lo <In aulrll'izal)iio r.onl uJa no ar!.. 123, n. 21. ria lPi numNo /1. riri5, de 10 de ngvsfn ultimo, rpsolvc abrir ao 1\linist.Prio ria Fazenda o C'J'Pdi Io r!n !) . :l8fi :000$. 1mra pag-amrmt.o de
auxilio :í Cnmpanhia Nari01:al ri•• Navr>p;ar,iío Cnst.rira, nos !nrmo~ do l'ontraelo (~Pidwado em 18 rfp sPtPmhro tfp 1!H8. dr;
ner·tkdo eom ns arls. 1t1:.?, 11. 1fT, & 2" <la lei n. :l.4rir.. de t1
de ,ianf.'ir·u de 1918 e ar·t. 1:?3, n. ·21, da lei n. ft.Gftri, d1~ 10
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de agosto ultimo, devendo a companhia amorLizar o am::ilin
quo receber com o rJ.~~cont.o do ü '1o a 21 % Rohre o valor das
e bras que fizer para o Governo.,
Rio de Janeiro, 14 de novembro do 1922, 101" ria Inrlependcncia c 31• da Itcpublioa.
EPITACIO

PESBÔA.

Homero Baptista.

DECHE'I'O N. 1 !i. R:HJ- JJtc 11 í' nE :'-lOVE'\mno DE 1 n22

M odi(ica alrturna.ç tlispvsiçr)cs do rf'gnfam cnf o da I nspcf'tOI'ia
Federal rlf' i\'avr~(Jtlf'lio, n qnr~ se rr•(erf' o dr•rrt•fo u. 1 f.o:;o,
de 5 e/f' (1'1.'el'f'ii'O de 1.'120

10 Presidente da Itepnhlira dm; F.o;fnrlns Tlnidns dn nrnRil,
tendo em vista a tnhrlla cnnsfaniP da \'Nha 1:?' tio al'f. (i:l, rJ,•
{]!'ereto n. L 5rifí, dr~ Jll de agosto rlr>stP annn, quP pr·ovô as
dcspczas para o enrrrnfP PXPrririo, rPsolw~ modificar o regulamento da 'lnspcrfnria l•'cdPral dP XavPgar;iio, a que RP rl'fPrP o
OCCrPtO l1. J!l. 0fJ0, de fi rJp fP\'Pl'Pil'(l (]p j \1!0, Jl(JS f Pl'IJlOS dO H
diRpoRifi\'nS rJtH' Pst.o nr·ompanhnnt, nssip;nnrlo,q prln Ministro
do F.Riado da \'iar;itn P Clln·as Puhlil':l'.
Hin rio .faJwiro. I 'I de llO\'Pillhm df' lfl'?.2. lO!" dn rndt'pcndl'nria e :14" ria 1\P.pnhlira.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pil·es do Rio.

Mo!iflcaçõea a que se refere o decreto n. 15.839, desta data
,t~:id:l

~rt.

f,. o A InRpcrfnria Frrlrral dP Navegaoão St'rá diri-

rmr mn insprrf o r P ronsl itnída pelns
A - SPC~Jãn rlf' ,f.'i.~raliza.ciio. rnm:
1 rhefc de scrçfin;
2 rngPnhPiros ajudanf rs;
<l fisraPs rPgionacs rle 1" elaSRf\;
10 fii1ear~ rrgionaP~ de 2• classe;
1 O fiscar.s regionars rlo ~· r! asse: •
1 fi~cal rl'gional Am \fnnff'Virl~n;
1 :1" escriptnrarin:
.J darfyln:rraphn.
R -· Sf'r.ç:ío riP T~~l~f i"l.irl'l, vom:
1 riTPI'P r!P '\PI'rãn;
1 "fl'ir.ial:
·
1 1o Psrript.nrario;
1 2" Psrriptnrarin:
I ::! 0 P~rriptnrarin;
J dilf'IY!O(}J'aplto.

f.P~nintr;;; RPrç.õ~>s:
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C'- Secção do Expediente e Contabilidade, com:
i chefe de secção;
1 o fficial;
1 i • escripturario;
i
escripturario;
1 3• oscripturario;
1 prol.oeollista:
2 dar.tylographo!'l;
·! porteiro:
1 continuo;
1 servcnLe.

z·

ArL. 7.• .••....•••.......... · · ·· ··•· · · ·· ·· · · ··· ·· ·•
Fiscalizações rcgionacs rio 3• classe Sécles: Tutoya,
Fortaleza, Natal, S. Luiz, Therezina, Aracajú, Pirapora, Vicf.oria, Paranaguá e Corumbá.
Art. 18 - ~ 1• - Os chefes rlc scccão, officiaes, ongcnlwiros-ajudantrs, fisraes rpg·~maps, n~cl'ipLnrarins, pr?tocolli:-da P dactylograplws. !'rrao nomrauns JlOI' vortarm
fio ministro da Viação c Obras Publirr.s. sob propoRia do inspcrtor; o::; dr>mais funceinnarios' ·srrão T'omearlofl pelo inspector.,
Arl. i!J ......••.....•..........• , ......•........•••
a) a~ de chl'fc dn sccç.ão ]wlns nfficiaP>~ nu engf'nhciro~
a.iuctant p,q, rPspcitadn o eal'aei.f'r 1cchnico ele cada sccr;fio;
••••••••

o.

o

••••

o

o

•

•••

o

••

o.

o

o.

o

o

o

o.

o

•••

••

o

•••

o

••••

o.

o.

,.) as r!P nffirial pPlo~ J1l'Ífllf'Íl'O,.; P:.wriplllt'ario>;;
/') a~ rle ]11'iiTlCÍl'O üSCl'ÍpiUI'Ul'ÍO, [lf'JOR SPglllldm; CSCripturarioR;
a) a,.; dP scgundn rscripturario, pelos IPrcciros escripturarios;
h) as de t.creeiro cseripturario, pelo prnlocollista ou dar I ylngraphos.
Ar!. 22 . ......................................•.•.•
b) O!'l chdcs fie srcção por um dos nfficiaeg ou engenheiros-ajurlaniP~, rcspPitaclo n caractrr l!•clmicn de cada
SPCÇftO;
r) os offiriars prlo!'l primniros eser·ipf.urarios, o;; primeiros Pscriplurarios JWlos RPgunrlos f!SCt'ipturarins, os sngundoR
Psrriptut'arios pPJog !Preriros Pserit11urarios, nR lf't'Cf'iros esl'l'ipl urarios rwln prntocollitas ou rlaetylogTaJJ!tus.
Hio r!P .Tancit•o, 14 ele 110\'cmbro rlf' 1D2?. - J. Pires
do Jlio.

()uarlro

P

tahl'/la rk

1'encimenlos rln JlCssoal (/a lnspectm'ia'

FrdPrn.l de !Yaveaação
Catr~0ria

ÍllS])PCIOJ'

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

!'lll'fP da SPC('fiO dP Fisralizarfio.
.............
·I rhcfé da .~rcção rle E;;;tatisf.íea
1 rhcfp da src1:fw de ExpediPnte e Contabilidade .....
2 officiaes
............

V cncimentos
2 '• : OOOl)OOO
1~:200$000

Total

21 :000$000

13:200$000

1::!!3200$000
13:200$000

13:200$000
9:600$000

13:200$000
19:200$000
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Categoria

V cncimentos

Total

2 engenheiro~-ajudant es.
4 fiscaes regionaes ele 1a classe
1 O fiscaes regionaes de 2" classe
10 fiscacs re;;ionaPs dP :r elassf'
2 primeiros escriptuml"ios
2 segundos eseripturarios. . .
3 terceiros escriptural"ios . . .
1 protocollisf.a . . .......... .
4 clactylograplws .
. ...... .
1 por! eiro.
. ........... .
1 continuo . . . . .......... .

100$000
7:200$000
ü:000$000

16:800$000
28:800$000
G0:000$000
42:000$000,
f4:400$000
12:000$000
14:400$000
3:600$000
1lt: 400$000
8:000$000
2:100$000
2: Hi0$000

1

SCI"Vl'U[C.

• ..........•.

H:

1 : 21 il'O~SOOO

7:200$000
ü:000$000
·1 :800$000
:3:600$000
:1 :(i00!f:;ll00
:~ :600$000
2:400$000
~~ : l G0$000

Total. ...•.....................

297:360$000

Em ouro:
1 fiscal rrgional
déo . .

etn

J\IoniP\'i2:400$00v

2:400$000

Nota- As rliarias ele que trata o art. 55 deste rcg·ulamrnto, com rxePpção das dos fisraP~ rPgionaPs, q\H~ val'iariio
de 5$ a 10$, serão arbitrarias pt~lo ministm da Víar:ão e Ohras
Publicas, sob {Jt•oposta do i nspr~ef o r, !endu em y isf a a ual ureza da inspecção.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1922. - J. l'il·es
do Rio.

DEcnETo N. Hí.IHo

~ n~o:

t-1

n~o: 1'\0VE\Imw nE

Hl:?2

Revoga a auto1'izaçãn constante do tl,Jcrcto n. 14.921, de 17 de
auosto de 1021, soMe a emissiio de ·H.OOO:OOO$, em apoliccs da divida publica interna, destinada a occorrer âs
dcspr•z,ts r/r: "'"Jslru•:(·ríu do~ r•,tnulrrs de {•Tro cunll'fictadas com 1"/tc G1·eat "\F estern ui Bra~il llailn·ay Company, Limitcd, e aln·e au Jlini:Jtcrio da t'iaçt1o e Obras
Publicas wn c1·edito de iglwl impcrtancia, em apolices da
divida publica ÜI(C1'11t!, pal'a orc,•1'J·et• ás dcspczas r·esultant,~s

da adupção r/.- Jn·ol'idencias U.t'ffl'llfl's afim rlc uo-

1'antir o transpor/r, intearal e oppm·tunn, das. sa{l'ct:,; de

1922, nas r·caiúes servidas

J!C[I!

1'1'{crida companhia.

O presiJente da Hqm!Jiica dos E~farlos Unidos do Brasil,
usahdo -da autorização eonsfantt-. tln art. !15, n. H, ~~ do
deereto n. L555, de 10 de agu~l.o ttlf.imo, l' pam attPndPr á
execução das providencias julgadas mgenf PS, afim do garantir o transporte, integral e opportuuo. das safras do atmo de
1922, nas regiões sr.rvirlas pela Thc Ut·t~at 've~Lern of Brazil
llailway Companq, LimitPd, Jecrr.La:
Art. -J.o E' 1'1'\·og.arla a auforiz:v;ão constante do dcerew
n. 14.951, de 17 de agosto de HJ2 J, 80UJ'e a emissão Je réi~
44.000:000$, rn1 npolices da diviíla publica interna, destinada n ocr.orrer ri~ rlrflprza~ de cou~fl'Ul'f.'i.ín da~ egtradas tlt'
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ferro contractadas com 'fite Grcat Wcstern of Brazil Hailway,
Company, Limited.
Art. 2.• Fica aberto ao Ministerio da Viação e. Obras P_ublicas o credito do 44.000:000$ em apolice~ da divida publica
interna ua União no valor de 1 :000$ cada uma, dos juros de
5 o/o ao anno, pa~a, nos lt'rmos do ajusLe celebra~o com The
Great Westcrn of Brazil Itailway Company, ~imlt?d, occorrer ás despczas resultantes da adopçlío de prov1denc1Us de quo
se trata.
Art. 3.o A emissão dos títulos a que se r.efm·e o art. 2"
ficará a cargo do Ministerio da Fa..:enda.
Rio do Janeiro, H do novembro de i!J:??, 101" da Jm!Ppenclencia e 34° da Republica.
F.PITACIO

PESSÔA.

J. l'ires do Rio.
llo7tll'l"ll Ba1lfista.

IlEIJnETO

~-

IG.S\1

-DE

H

DE :\"0\'lê:\lllf\O DE 1!1?;?

Oanccdc JiCI'misslio á Sociedade Anonyma Auencia Arnericana
para 'installar e tmfegar estações mdiotelegraphicas
uftropoif'ntrs c para estabeferer um set·vi~~o rodintelepho-

nico no territvl'iv nacional

O PJ•es iclPTlte da Hepu!J!Ica elo>~ Rslados Unidof\ do Brasil,
aUcnrlendo ao que rPqurreu a ~ociedarle Anonyma A!!'encia
Americana e de accôrdo '''om o urt. 3° do rlPI~rPto lrgislativo
n. ~1.29G, de 10 de julho rle 11!~17, modificado nelo decreto
n. 4.2G2. fiP 13 de .ianP-iT'O cln I!J2.1, e com o art. 71 do decreto
lcgi~lativo n. -1.5!1!3, de 10 rln ag-o~tn rio col'l'enle
anno, rleCI'Pfa:
Artigo uni,I'O. Fica conerrlirla ncrmis~ão :'i Rocicdade Anonyma AgPncia. Americana na r a i nstullar o trafegar estaçõPs
radiole!Pgraphicas ultrapotrnfr~ r>m po~fn~ apropriarlos fln
tPrriforio do Brasil c para rsfahclPcrr um sr>rviço rarliotrlrlfl'htonico. noR t11rmos das r•.)nnsulns aue com est~ baixam,
a!-1signarlas nelo ministro de F.Rtadn dos Nf'gocios da Viação e
Obras !Publicas.
Rio de Janeiro, U dP novembro rll' 19'??, 101• ria Tnrlependencia. (' 31" da nrtmblica.
EP!T.\G!O PESSÔ.o\.

J.

Clausnlafl

~-

Pit•r.~

do Rin.

que se refere o decreto n- 15-841, desta data
!

E' conceriida :'1 Socif'dadf' Anonyma. Ag-PTtria Americana.
frrnrn" do a !'I. 3" rlo drereto legifl!ativn n. 3. 291i. 1!11 N~ rle
julho rfp J\11'i. e rlc arrlirrln i'''lll ,, nrt. :'" d" rl<-rr·pfo lr"~i"l~tiYn

no.~
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n. 4 .2a2, de 13 de janeiro de 1921, e arL. 7 4 do decreto le.gisla-.
livo n. 4,1555, de 10 de agosto do corrente anno, permissão/
pelo prazo de quarenta e "-linco (45) annos, sem monopü>lio ou
privilegio de especie alguma, para installar c trafegar estaçõm; radiotelegrapt.icas ultrapotentes para communica;cões
infPrnacionaes, hem como :rmra e si abe!PcPr o sprvi~o radiut.elcphonico dentro fins limites do tel'l'itorio nacional. l<'ica
Pntcnrtido quo a prl'srn!P conces~ão. na parto r<' I ai iYa á radiol.elrgraphia ..se restringe ao dirPít.o de se ulilizar a concessinnarla de suas esta~õe3 sdment~ no serviço internacional, nfi~
podendo estabelecer communica~;:õrs radiolclegraphicM enlz.
pontos do territorio nacional.

TI
De accôrdo com o disposto nos arts. 3" c 22· do decreto
legislativo n. 3.296. de 10 de .iulho de 1917, c no art. 2" do
decreto legislativo n. 'L2ô2, clr 13 rlc ,íanrim dr Hli21. a prcsrmte crmcl'ssão fira su.irdla aos rcgnlamrnlns qnr yirrcm a
srr rxpPrlidos prlo Govrrno FnrlPral pa1·a a rxrrucão do meRmo drcrctn, hem como aos rpgulanwnl n~ f' r·nnv1m~õPs infrl·nacionaes j>â assignactos ou .fJIUiP vieT·em a RPI' arlort arlos prlo
Brasil sohro o srrviço radinfrlegraphico. Na partr rPlafiya ao
SPrvic·o rarlioteiP.phonico, a pr·rsenf.r l'oncrssão fiea t.amhrm
!:Ujl'i!a aofl regulaml'nto~ que vierf'm a ~f'r Pxpedidos paio
Governo Frdrrnl snhrr a malrria.

ITI
A concessionaria estabelccrrú a::; suas cstaçõrs radiotolegraphicas em Iocaes apropriados, conforme a f.echnica indicar. Entretanto enherá sempre no ·Governo Federal approvar a
escolha dos locaes em que as estações l!a.iam de ser insfallaclas, mertinnt,f' acrtlrrJo prf\vln Pn!rP ns Minisf.rJ•ins da Via:ção
f' Ohras l'nhlirafl. Marinha r fhwrra, nos frrmo~ do paragra·
phn uniro rio art.. 2a rln drrr('fn lP?-'i'lafiYn n. ~l.29ü, de tO
rir julho rir 1917.

TV
Quando, por n11ccssidade fr.chniea, as estações de transmissão e recepção forem localizadas nas CPt'canias das cida~
des, a concessionaria lerá o sru balcão de rcePpção e entrega
dr radios para o publieo ligado por linhas aercils ou suhterranras áS' rstações de transmissão ~~ rccopr;ão. Para o serYiço radiotelephonico a cnnce~sionaria poderá rstahelecer
trafego mutuo e outros aecôrdo~ com aq empr11za::; telephonieas existentrs. observando scmprr as di;;posições dos regulamentos que vierem a srr adoptano:; ~obre a radiotelephonia
ou que se appliquem a rsta materia.

v
A concesRinnaria suhmrtf.rr:'í no Governo Federal, dentro
do prazo dr !'l'is (ô) mezes da data do registro do contracto
pelo Tribunal de Conta~·. a<; plantas. especificaçi'íe;. orçamento~ o toda'l a;; demais informarões rlc ordem technica concetnentes ás installacões.
·
·
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VI
Tros (3) mczes após á appprovação das plantag e dema:s
documentos, serão iniciadas as obraS', que deverão {IRfar cotlcluidaR donlro do prazo df1 tres (3) annos, As 11lantas e demais dormnwntos consirlrl·ar-sP-hão ap·provadoH por omissib
si, flecorridoR r.o (sosscnt a) dias drpoiR riP sn<t aprr>Rcntacil'•
á DirPcforia Geral 1lnl'l 'J'f'lrgJ•aphn~, o <lilVCI'JJO narla soh"e
e 11 cs hnU\'f'r re~olvirlo.

YII
A conce;:;sionaria só admiU.irá a guarnecer a,; suas esta1olC'gmphislaR nacionacs com ecrt.Hicado de habilitação,
de acct)['(1o eom o di&'poslo na nllima parte do paragrapiN
unico do art. 7" rlo drcrcto n. 3.296, rle 10 de julho de 1917;
f'. em igualflarlfl cln conrli~õrs. a juizo do novemo Federal,
dará prf'f<'rf'nria não R(l a Jll'-''~oal nacional par:1 n'< rlrmai.•
8nrvicos. eonw a matrrial tamlwm narional.

çüe~

VTTT
A rn:H~rs.:donari:l RP obriga a suhnwlf I' r á aprrnvar:ão r:lti
flnYPrno FPr!PJ'al as taxac; para o puhliro. imprrom.a i' Govn•···
no.~ l·:~•aduaP~. a;:; qnars· sr>rão rrvi;;fas rm rada qninqurnnio,
a r~onful' da ahr1·fura da Jll'iOlf'im P~t:u:ãn ao lr·af'rgo.
O l:ovPrno Ffldnral go;;m·á:
n) ahafimrnto dn GO o/o (cincornta por cento) sobre a
tarifa ordinaria;
IJ)
prflfrrrncia na transmissão dos snns· radiotele··
gran1mas:
c) IJ•nn;:;mis;;ãn grafnita dn rarlin!PIPg-J•amma~ r·nmmunirando o apparr>rinwnf,1 rh' Ppit!Pmia'·: nn rPlati\·u;; a IJIJalqu}r
ralamirlr1d'' pnhlirn.
·

1\
A r:l•nrP~;;ionaria. pagad. ao Gnvrmn drz (lO) rPntimo~
O Rervio
ra<hotP!Pphomro fwa ~U.JPlfo a flllalrpwr taxa f)lll' ncas·n viPr"
a RPI' r->t:l!JPIPr·~rla Jl.PI11 (:nvr>rno Frr!Pral, Prn ra1arlrr· gr.r•;ti,
snhrP .c:Pr·\·Jr:ro:~ idrniJrm rxrloradoo. ,•rn rnndiro};o irlrnticas (\
rl:t pr'''P'ltí' ronrp,ofto.
·

por. palavra ~lns rarhol\l~grammas pari irnlarP.:-.

A r:nnrl'~sionaria fira rmjPi!J. :í. fisrnliznr:ftn rln GovPT'Il''~
Frrlrrnl. no c intrrmrrlin da nrpart ir: ?In C:Pra I rlnc: ,,,lf'gTallh<~f!.
rir nrrt'n·tln rnm o nrt. 7" rio rlt'f'rl'ln n. ~l. 2!)1>. riP 10 rir .i11lhl)
rln l!ll7. Para a.,. rlr~pPzas rJpsfa fisralizacã'l a l'nnr!'ssinn:tri.l C10ntrilmid rnrn a nnantia rlP 1~:000!1\ ·.~m dna" rrr~taçÕ•''~
ignars. vrnriv'pj.; Pnl 30 rir .i1mhn r :11 rir dr>zrmhr•J rir carh
annn. a·' qn:tr'· rlPVPrãn srr par:;a~. rr.;pprtiYnm,·ntP. atf' :10
flr rnaJt:n P :lfl rlr> Rrtrmhr<l rlo mrsmo anno. Es~a I'Ont.rihniç:io fnllln.r·:r>-hrr rffP,.!iYa riP~rl" a rlafa rl.l :~pri';-,Pntar,1ío da"
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plantas c especificações de que trata a clausula V, salvo ;;,i
fôr excedido o prazo de seis (6) mezes, marcado na mesnt<l
clausula, caso em que a contribuição scrú devida a contar.
do d;a da expiração do referido prazo.

XI
Excedendo qualquer

do~

prazo~

mar·cado,;

JHb

clausuias

V c Yl, a conce,;sionaria, ;;a! vo prorogar,:ft" por moi i\ o de
forr:a tuaior, a juiw du c:11vt~t'tto. J'ic·:íra ,;ujl'ila ú mrrila dt!
200$000 !JUI' llH~z até sei.~ mezc!.,;, a qttal dt~vc~rü ser paga dentro
do prazo de 10 dia.~ da ,.;ua inl.itita(,'ão. l lt!Corrido '' prazo
da Jlroroga~!ão ou os se1~ mezc;, rnm apvlica(;ãr• da mulla, p11tler·ú

o Governo, de pleno direito, declarar caduca a c~onccssão, independente de interpella(]ão ll\1 acção judicial. Declarada a
caducidade, a concessionaria perderá em favor da Fazenda
Publica a canção de que trata a clausula ~cguintc.
Pela inobscrv:mcia de onl.ra~ obrigações a conccssinna1·ia
pagará multas atr 500$000 de cada n•z ~~ " dobro nas reineidencias. incorrendo em caducidadn a concessão, nos termos
desta clausula, si forem l'PPf'l.idn~ n-; mnll a;.; por infracção
da mesma natureza.
XII
Como canção do eontract.o a concessionaria depositará
no Thesouro Naciohal a quantia rlr 10 :ü00$000 em dinheiro
ou titulas da divida publica frdernl. R~ta caução, sPmpre
que fôr desfalcada por qnalqucr moi iYo. deverá ser comnlct.ada dentro do prazo rir~ rlrz dias snh prna dr raduciflarlc
(la concessfío. a qual sr,r(t drwlarada no,; I Pl'trHlS ria ('.lansula XL
XTTI

No caso de exccso::o dr prazo marcado •p·ara o pagamcnt o
de qualquer contribuição ou multa dcYida ao Govmno Pm
virtude da presente crmcessão, a conce~'<sionaria fica constit.uida em móra e sujeita por isso am; juros de fi % ao anno.
A cobrança de~sM pagamcnf.os rm atr·am por!Prfi spr fpifa por
via c~ecnfiva nos termos da legislac:fin em yignr.

XIV
Em caso de utilização oJu requisJçao IP~al de snas rst.ações pelo Governo Fedentl, a conccssionaria não noderá exigir oualqucr indemnização pelo fpmpn Pm qtH1 n1Ia sn fivrr
verificado, de accôrdo cnm n dispnsf.o no final rln art. 2" rio
decreto le~i~Iativn n. 1!. 26?, r!P 1:1 rJ,, jmwiro riP 1 !121.

XV
Qualquer que~tão ~n,cifada ~ohrr a applicac:ãn das prPsenfrs clausulas. rxrlnidas as rPiafiv:l~ a mnllns r fi ParlnrL
rladf' dn ronocssão (chnsuta~ xr o xrn. PlltlPr:'i ~Pr dPridirla
por meio rlP nrhi!ro~ nnmrrtcl"" r"r atnh:l' a~ p:\rfP·: drntr11

Al..:'f1 lS IJO l'UDblt LX ECL rJ \O

ue !JU dias a euular do proteslo pela ::wlu.;ão al'lJiLl'al. :\o ea~o
Je divergencia entre os at·bitros será llll!IJeado um lereeit·o
arbitto, escolhido lJelas duas partes. .Fica, enlrelaulo, firmado que, expedido o regulamento para cxeeução da lei nnmero 3.2116, de 10 de julho de 191'7, prevaleeerão as regms
q11e delle constal'elU para as tleeiHões por juizo arbilml.
O foro para todas as questões em que a conce:.:~ionaria
fi\r autora ou ré será o federal.
Rio do Janeiro, H
de nnvembro de 1922. -- J. Pi,·,·s
do :Riu.

J>J·:CJ:CT!) .\. J:í.tl\:!

---IH·:

1\

DE :\0\1·:\l!lli" !li·:

1!1·!'~

.-tbtc au Ministcl'io dl' Viação e Ubms Publicas o f·n~tlilu esJWcial de .5():000$, para a/tender ás despczos rn111 11 ~~un
slrncçt1o do ramal de llio Peio, da Esil'll(lll tlc Ft~l'l'o ,\'•Jroeste du lJI'tlsil
O l're,.;id;~nle da Hepublica dui:i Estados lfnid11s dP Brasil
l'Psul\·,~ allri1·, ao i\linisl,~rio da \'iat;fw 1: Uilras 1'11ldil'a:-.:, '"'~'
Cllllla do~ 700:000$000 autorizados no rl1~eref.o kg-i,.:lalivu
11. La!JG, de 16 de dezembro de 1921, um credito espncial de
[í(l :IIOO!Ji. pam attender ás despezas com a construct;ão do ra-

mal ria Esl.r·ada de Fnrro Noroeste do Brasil, de Lauro Müller
ao divisor de aguas vertentes para o rio Feio e para o rio
'l'ihiriçó, até o ponl o ma i~ conveniente á defesa da l'I~!Hla da
llll"·ma PSI.radn.
Hio fip .Tanniro. J.\. de novembro rle 1!!22., 101" da lnJ~
l'''':riPJWia 1' :J í" da Ht~publica.
El'ITACIO PESSOA •

.!. Pires do niu.

l}J<;CitJ 1;TO N. lG.8't3 -

m: J 't

llE 1'\U\'E~l!mn !JF

1!!:2::'

da Vit!~'tin ~~ Oln·us l'uhlicas o credito, em
da ,fivida publica, oU " ma.r:imo nccessario pura
qnc posSt! t(>J'1illi'-SI' c({ectico o adianlamunlo, um. moeda.
con·t•JJtr·. de 10.!!(10:000$000, â Leopoldina lloil1Cal/ ComJIW!!J, Li111ilerl, para os {i11s que indica

A l11'1'

ao .liÍIIÍs/1'/'io

aJwlict~s

O Pre~iílentf' da Rf'']lllhlica dos
u~ando da autoriza.ção constante

E,;tadn;:: Unidos do Bradn arl. !l7. n. 44, e) do
dPet·eto n. ·'t.fi55, dn JO dn agosto u!Limo, t\ para atiPJHicr :i
'f'XCCU\.'ã" tias pmvidendas
julgadas urgente~, afim dP gaJ'antir 11 lransporle, integral e opportuno. das safras do mínro
dr I !l:?:.', nas rl'r;il'íc•s servidas prla Tlw Lc.,polrlina Hailway
Company. Lintilf'd. d1'1~reta:
ArL 1". Fim alwrto a" 1\linisterio da Viarfio r Obras
Publicas " eredito 1'111 apolices da divida publica interna da
Uni1í.o. rio valor de 1 :000$000 cada uma. dos jnros de 5 %
ao ann", ul.t'~ ao maximo IH'ee~sario para quo possa tornar-se
~il.
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ALTOS UU I'UUEil 1\XECU'I'l\"ll

prfr>l'fi'" o adianfanll'nfo, 0111 mnt•tla eorrt·HLe, tle réis
JJU.500U:COO:l\000, á rel'er·ida t~mupanhia, mt fórum do ~..iut~lo
que, visando aqnelle iulentv, será com ella upportunanwulo
celebrado.
Art. '2.0 A emissão dos I itult~s a qne :;e t'.det·c o art. 1"
ficará a cargo tlu ·l\tinh;lerio da l<'azcuda.
]~l'l'l'ACIU PW:lSÚ,\,

J. Pirc.~ do Rio
llomcro Baptista..

DECRE.PO N. l•3.81í-

DE

f>i·

DE

:r-:un;"'mno

DE

!ú:!:!

Resolve a cncampa.ção da Uuha (en•ctJ. de Uttrra.linho â D~a-1
mantina c a sua ÚICOI'}Jora~•ft.u ri Estrada de Ferro Central

do Bra:Jil
O Prc;:i•lente tla Hcpu!Jfil'a du-; E~tad"'' TJnidiJS !lu l~t·a:>i)',
11Mndo da autorização que lhe t·onfei'P o al't. ~17. ll. í::, d••
dcl'rcf 11 11. ·Í.·!JCíG, dn 1 O de agusf o t.Jp 19:!2, t.leeref.a:
Ar·t. L" Fica reo;o!Yida a Pnt.:ampação da linha fl'nea de
Gurl'alinhu a Diamantina, do tJue ó eoncessinnnria a t:ompanhia. E;otrada de Ferro Yietoria a Mina~, nos ff~rmuEJ du derreto 11. l'!.lltlí, de 7 {k junho tk l~IHi, ~~·IJr·e a::1 ~e:;ninfe.-1

bases:
a) a referida. linha fcrrca, c••m lodo o seu material fixP,
rodante c de teacção, ttffieinas, u•Jpenclew·ias e l.Jr·mfPitorius, c matcriacs em ser do almoxarifadn, ,; IJ•an~Jerido au pleno domínio da União, mediante cseriphn·a publica e l'l'~pr.
ctiva transcrip(.'ão, livre e dt•spmbaraçacla de qualquer diYirla para com terceiros, l"alvo o t.li~poslo na Hl'guinto alinra;
b) o Governo l<'cder_ul assunw a rrsponsabilidadr, do pagamento dos juros e amortização das nbriga(;ões cmittit.las pela
companhia para a con~truccão daquella linha fr.rrca, em virtude da autoriza(.'ão dada pela a~sembléa geral de accionista'l, rt•alizada em a de agosto dt~ HJO'\l, r, dl' contract o f•~ilo
com o «Cn•dit. l\lobilier Fran~:ais», rr11 :? 1 de dPZCIIIbl'u dl' HlO!l,
~endn P~ta n·-~pousahilidadl~ limifada, quanto ao~ juros, a el•llt at· dos !JIW 'Pncem em Hí dtl maio do amw vroxilll" fn\.uro, c sü t·.abrmdo atJ GoVCl'liO fazer a arnortü:ação curre~von
denle a 29. 77·l (Yintr. e non mil c scteePutos r, ~cfcnfa I)
uma) obrigações, que tccm t.lc snl' rc~galalias, tudo na Júnna
do mesmo contracto;
c) o Governo podcl'rt Pncarr!~gut· a companhia i.lr fazer o
pagamento t.lo~ juro~ c amort.ização da.~ llht·iga(.'Õt•s do (jt!C
traf.a a alínea anh•rior, Pnfrt'gandtt~llw ~~·ure~ft·alnteuLI', eum a
nccc~~aria antecipação. a quantia qu_1' para f anlo for I!l'ecssaria. Nesf e l'aso a~ p!TSI açõl's cor'!'P"Il"lldentcs a e afia semr>stre só Sl'rão effcduadas d1•pois dl' Pslm· liq11idada pda companhia o pagamento autr.rioJ·, o que Pila .instificm,:í com a entrega dos coupo11s pagos, compelcnlcmcntc inutilizados, dos

llft
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fi!ulos rc~ga!.ados das obt·ig::tç.ões e tio l'l'cilw do ul'pnsito, em
batJCO escolhido pelo Gon~rno, do saldo a pag-ar;
d) ficam cxlinelos todos os din•itos, favm·1~5 l\ eonces~ÕC!-1 conferido:; ú companhia pelo cita do dE>crdo u. 12 .0<9'~.
de 7 de junho de i9 1ô, na parte referente á linha fcrrea de
Cunal iul1.o a Diamantina e cessará a pari i t' de Hi do corrente
Jtwz o pagamento Jus juros garantiuus sobre " capital fixado
na clausnla IV do mesmo doere to;
e) a companhia, em temPo algum, reclamará dn Uovemo
Ferlet·al qualquer indcmnizaçãn, pagamento ou encampação
pela cessão, que faz, da mencionada linha ferrea, com toda~
as :mas dcpcndencias e material;
f) a companhia desiste, oulrnsim, de toda c qualquer reclamação on inctemnizaçãu qun possam sr~r determinadas por
actos ou fado~ do nwsmo GO\ pr·no anf.erinrmenl.c a esta cessfio n digam n•speitn á rl'ferida linha ferrea o an seu material.
Art. :!." Reeebida mediante inventario a linha ferrea de
Curralinlw a JJiamanl.ina, l'icar:í i tll'orpnrada á E~trada de
Ferro Ccnl ral do Brasil.
Hio dn .ranrirn, f.l ele nuvem)Jl'O de l ~''.':!. !OI" da ludependencia e 34" da Hcpublic::t.
EPtT.\LIII i'Jo:!'SÚA.
J. Pil'es tlu llio.
1

: lJIJ/ItC/'0 B11ptisla .•

DECIRETO N. 13.8'•:.í-

DE

lí.

D8 NuYEMBtw

ne 1Q:!2

!Abre uo Ministerio tla '\.'iação c (JÚI'as Pnúlicas o Cl'edilo de
3. S33 :3 f:J.'$872 (ires mil oitocentos e vinte e trcs coJ!tus
qttin.hentns e 1JllG1'cnta e tres mil oitocentos c scte11ta e
dons 1'tfis), ouro, e o de ,f2-f:857$793 (qual1'ucentos e vinte e quatro contos oituccnros c cincocnta c sete mil seteceutos e noventa e cinco réis), papel, em titulo.\· da divida
1'nterna c c.r:terna de 7 o/o, valor nominal, llaJ'IZ Jmuamcnto
ú Companhia Estrada de Fel'l'o de Goyu:.
10 Presidente da Republica dos Estados Uuidos do nra~il,
u::;ando da autorizaç!io que lhe confere o art.. 5:! da lei numero .J...JAO, de 31 de llezembro de 1!J21, que revigorou o
{]i~posit.ivu n. X do art. 2° da lei 11. L:!:IO, {]e 31 de dezembrn de 19:!0, l' o art. !J,7, n. XLV, do decreto le;;islat.iYo numero 1. G5G, de W de agosto do eorrente amw;
·Consider·ando que o Governo Federal é deYcLiur á .Companhia Eslrada dP Fel'l'u de 13oyaz do saldo dP :~.8:!:l::JI:l$H7',!,
(Ll·es lllil oitocenlu~ e vinlu n !t·es contos quinhentos n quarenta e Ires mil oitocentos e setenta c dous réis), ouro, e
lt:!-1 :SG7$i'!J3 (·quatroc~nf.o~ e vinte c quatr·o contos oitocentos
c cincoenta e sei c mil setecentos e noventa c ci!ll~o r,; i:;), paJICl, conforrnr Jui reconhecido ent de,;pachu J•roferido !lu I'e(jtllwiruenlo de 10 do corrente mez Lia mesma companhia; c
Considcrandu quo a:; impurl.aHeia:; aeima declarada,; l'l~
presenlam o compromisso do Thcsouro NadoHal dceorrenle
dos contraclo:o eelebrados com a referida companhia, de aecurdo com os der~retos ns. i. :íG:!, de 23 de ~c te muro de I !JIUV,
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o 12. 183, de 30 de :tgosto de 1\lt L\. ,. o uecrl'lo n. I :l. i Gi, d·~
ti de junho de 1920, na pai•te em quo este se refere á occupa-

cão úo trecho inicial da linha ferrea de Formiga, comprcltcndido entre os kilometros O c 250;
Decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Minislcrio da Yiacão e Obras
Publicas o credito de 3. 823 :::í43$8'i 2, ouro, e •i~ i :8::íi $7\15,
papel, em titulos da divida interna e externa de 7 %, valor
nominal, para pagamento á Companhia Estrada de Ferro de
Goyaz, metiiante a~ neccssarias operacões de cr·edilo que fará.
o ?llinisterio ua Fazenda e na fórma do despacho preferido no
requerimento de 10 do corrente mez da mesma companhia:
a) da quantia de 2. 8128 :0::!2$938, ouro, pela ac•quisicão do
trert10 oecupado IWlo Governo Federal no aeto da rescisão do
ultimo contt·aclo a c 1\H ü, conforme o mcueionado doerei o nuJnrro J:L 163, de 6 de junho de Hl20, art. ::";
ú) das quantias de !Hl3:510$\l3í, ouro, c ·'12L851$i03, pa·
pet, IJUI' ntalet·iaes, fornecimentos e serviços de consl.euc<;ilo
executados P')la lllCSnta eoJnpanhia. no prolongamento da linha pnncipal c 110 ramal tlc Obcraba.
nio ele ..Janeiro, H de nnnmbro d,. l\1~:!, 101" da lndcpendclleia c 3í" da ltqmblH:a.
l!~PIT.ICIO

['ICSSiJ,\.

J. Pires do llio.
JloJJH'I'u

DEU!lETO N. 15. ~Ui --

DI>

I. í

Baptista.

DE i'\()\'E.c.tlll\0 DE

I \1'!;2

App1·ova o re(Julamcnlo JlW'a a l'fii!Sinu:çtío dr cinco mil pl·edios para os (uncciona,·io.~ JHIIJlir:n.~ mr, overarios drr.
União
O Presidente da ficpublica dos Estados Unidos do Brasil
na fónna do disposto na lettra b do art. 9" do decreto n. 4. 56t:
ele 21 de agosto do corrente anno, resolve approvar o ragulamento que a este acompanha, assignado pelo ministro de Est~do do~ Nego~ios da Fazenda, c relativo :í. construrcão de
cmco ~11 predws para os funceionariog puhlicos ou opcrariol'l
da Umao.
Rio de Janeiro, U de nove.mbro de Hl22, tOl• da Independcncia e 34" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Hontel'o Baptista,
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Regulamei!Lo

a

o;~ccuçf.o

do d:;crcto n.
agosto de 192?,

!1. 5Gt:,

de 21 do

Cr\PITULO I
DOS FAVORl!S E DAS PESSOAS A QUE ELLES SE DEBTINAJ\!

Art. ! . " O Governo facilitará aos operarias ou aos funncionarios federaes, civis ou militares, a acquisição de um
prcdio para habitação:
I - Mandando construir por contracto, ou administrativamente, até 5.000 predios do valor maximo de 10:000$ cada
um, que vendrrá aos referidos operarias ou funccionarios mediante as condições eslabelecidas nos arts. 4" c seguintes;
II - Concedendo emprestimo r-ias condições seguintes:
o) alfJ a imporlancia de 25:000$ ao operaria ou ao funcoioiiario civil que possuir o terreno onde vac edifirmr, terrrmo cslo cujo yalor representará 30 o/o da quantia a ser emprestada;
b) at.fJ 100 vez·es a importancia mensal
de montepio e
Ptoio soldo dos officiaes de terra e mar c do montepio dos
fuuccionarios civis no momento do emprestimo.
III - Cedendo terrenos da União que não sejam necessario::l a outrns fins, sendo esta cessão gmtuita no caso previsto no n. 1 c em condi(;ões razoavois de preço nos demais
casos.
a) enl.cnder-se-ha por prr(\o razoavel n fllJe rrsulLar do
11m rio~conto de 30 o/o sobre o valor real do terreno;
b) o pagamento rlo terreno poderá ser feito mediante desr,nnto em folha alé 15 % dos vencimentos c remunerações que
o interessado tenha.
IV -- Corlendo, na hypotilcsc elas con~t.rurçõe.'; de que trata o n. J, qnae.''l]ucr inst:llla~ões qur~ diminuam o custo das
c'l.~as.

V - Isrntando do imposlo rlc importação n material imprPscindh·o] ús conslrncções, de nccôrdo com o disposto no
arf.. 16.
V!f - Isentando do imposto do sf'llo r rlc qualctuor outro
IJIIC ,iulgar conveniente os contractos que tiverem de ser celebrados em virtude deste re~ulnmento, o agimlo junto ao podrr competente para a iscnr;~w do impost.o ele transmissão de
propriedade.
Paras-rapllo uni co. E' facultada a :wquisição ou comtruO(;ilo do predw d0 valor superior ao do empre,;timo, nma vez
que o operaria, funccionario ou o official concorra com a
importancia r.orrespondente á differença.
Art. :'." O funccionario ou official de terra ou mar que
,j;'i, pos,~uir 11111 predio poderá faz()r cmpresLimo, para reparar,
ampliar on desembaraçar de qualquer onus o predio de
~ua proprieclade, ficando e;:;t.e proprio nacional ou inalienaVto!, como estabelece o art. 7o e seu paragrapho unic0.

CAPITULO H
DOS MEIOS

.\! 1. :1.
P.\Pcntãn do disposto no art.. 1° ns. I c If 11
J"':' :t ". é:••r:i feii :t p<>r c•mta ch operação d 1.) rrcd i to até
0

.\.
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30.000:000$, autorizada no art. 9", lcttra a, do decreto numero 4. 561, de 21 de agosto de Hl~2; e . a do n. li, leltra _b,
isto é, dos emprestimos aos funccwna~ws quo . t~em mew
soldo e montepio ou montepio por mew de em1ssao de apolices de 100$, juros do G % ao anno, pagus semestralmente,
amortizadas por sorteio mcnoal, no moc;mo prazo do cmprestimo realizado.
CAPITULO IU
DA REALIZAÇÃO E AMORT17..\ÇÃO DOS EMPRESTIMO

Art. 4." A compra do prcclio nn a tomada do r,mprcstimo
será requerida. pelo opcral'io ou fnnccionarin, ao ministre'
da Fazenda, por intermedio do mimst.r~rio por onde ven\;a 0
requerente; os fnncdouarios d:ts evixas economica!'; encaminhai·ão o~ seus rerp!PI'ilnenlns ll"" iniPl'rnr~Llio dtlS con:;elho~
das mesmas.
I. Do requerimento Rolieilaw1o a acqlii"i·_::io elo prcclin
ou emprestimo deverá constar :
a) repartit,:iio a que pcrtcnec o requerente, categoria ou
posto, residcncia, estado civil, iHlJlortancia da con.~ig-nação
devida de accôrdo eom o ar L. G", a qual rütu poderá exceder
de 2/3 elos vencimrmtos;
b) que se obriga a pagar todos os impostos c taxas exigíveis;
c) qnc autoriza o dP.sr·.onto da pre;;lação nwnsal necrssaria á amortização da divida;
d) que ainda autr~riza o C:ovrrno a de~contar de uma s(J
vez os impostos a qut: c~livcr f'Ujr:ilo o prPcliu, logo quo sejnm
reclamados;
e) quo se promptífica r• s1·gurar o illlmovel no valor do
emprestimo e a fazer tnrlas <:s obras lJilfl rurcm ncccssariaR á
conservação elo mesrno vredio.
Paragrapho unico. O funcr.ionarin civil ou militar ou
operario qne {Jretenrlrr r:mpre~l inw nos tm·rnos elo n. n,
do art. i • deverá juntar a ~r'u rrq1tcrimcnto inicial os seguintes documeútos:
a) o titulo de propricdatlc do terreno
onde pretendo
edificar;
b) prova de que a propricd:-..:1:) sr: a c ln livre e rlc'.~elnba
raçada de qualquer onus·
c) , projecto da cons'truct,:üo r:m visf.a, acomvanhado do
respecLrvo orçamento c rh minuta do cnntraetn a ser lavrado
COIJ:? o constructor; no caso de <ll;qllisir;:lr) de ptedio j;í. com<trurdo, documento dt:ssa nwsma Jl;] tu rr:za.
. Art.. 5: •. JJcspaciJarlf! pclr! rniniclro rh Faz<'ncln. o rcqucrrmento _mwml. o funccronr-rw nu npnr~1·in entrará no goso
do J?rrrlw f! H rln rmJ?rrst l!ilO. N:t p ri In" i 1 -~, h ypnthe~r: ~~ <;SJg!1aiá um fltuln fJ!'OVI~IlrJ<l n:t J)i,·:·r·lnria do Patrirnnnio Na-·
cwnal. qrw nrssr~, ll'cs~na data ql'fiei:n·ú :'t H'fl'll'ticiio a 110
perten~cr o funecJ;lmtno cu "JW.J':ll''n para ns Pffeitos clp c~s
bonào em f?lha. l\a srr-nmrJa hnJr):!Jc::;c n fnnccion~~io receer , na DrrP;ctnna _rlc Cont~hilidadn do Tllesouro '-'~ma caderneta COm llld!C<tÇUD do I\Ullleru de UIJüliccs COllCCdiclas, as

:J15

quaes serão entregues á medida que forem sendo reclamadas.
No easo, porém de cmprestuuo a fuuecwrwnus que não
deixam JH:nsão, a elltrega das apo!H:e.~ ;;e Jura I11eLiiaute aprel'P-nl.açüo de guia assiguada pelo drreel•Jr uu l'aLnwonro Nac.ional.
J'aragrapho uni co. Para effectividade do crnpreslímo de
que Ll'<da a Jet.tra a do art. 1", o l'l'ljlWlt'H(e tleH!ra Lraus1enr prevt;uncute para a União o Lcneuu em <JttG IH'eteude
ediiwar.
1\rt. G." A obrígaçrío contrahiua I!<tl':.t a

acquisiçii.o do
predio será servida:
a) no raso do art. 1, n. I c Iettra a elo n. li, mediante
prcsLa(;ões mensae-; desruntadas na n:~pecln'a Jullla, de muJo
a Jicar· inl.cgrnlizado, dentro de 15 atJIJtl~, 11 pa;;:.w:euLo do
cusl.o do prcdto accrescrdu do~ juros de ü 'íó c lllats tle::;pezas
lia ·Pl'OlJfliÇãU da impuri.allClU CUlll que ]l(JUVe!' SidO Ulll'laLIO
o Tl!e~•>nro Nacional em úl'ltrJo da OJlL't'a\,.'üo de CJ'L'uriu de
{jliC teaLa o art. 3";
IJ) no ca~.o da Jct.tra b <lCl n. Jf du nie'mO ar·Ligo,
medianlí) pre~ta~ões ntcn~aPs CLHisignaLia'l r•.m Jullm dt' 1 % do
YailJI' llu Ull!Jll'l)~(iJflfl
reljuendu,
J~io 1~, t:(JJ n,.,,JJ•JUdeute á
<W10l'l izarJw e aos juros cta.s apuliccs. Us t le-cuJI LU c· 'e lurnaeJ'fC0(ÍYO~ a }J<ll'Lil' do l'8Cl'iJitllelliO elo Clill'll':;[ÍllJO.
Art .. 7. 0 Ü JliTdio adquirHl<l Clll VIJ'LllL«J do art. J", D. f,
P leLira a, do 11. lJ e seu )JaragJ UJ~IIü llllic'<J, ,;t•rú I'I',J]ll'ieda.:le

·I·üu

nacional enH]Uanlu não for· li!Jlltlladu u rc.']JL:L'Ltvu culltrado
JlClo pagan:euto ir!Legral da diYiJa.
1'aragr~ipho muco.
A ca?.a adquirida por empreslimo
nos tcrr1w;:; da Jr,ttr:t IJ do n. Jl do nw-;ttlU arL. J" Jiàu l':il.ará
sujeita ;\ cotJdir:óio aein.a; ~e1·;í, t ntrt'L:w\o, in:!lio_'li<IVd
em
vida do ntrH·ral ou 1llltt'.Diou:u·w, aiulia tll":'lJJ<) IJIIe ;;eja de
valur maior que o du t!Jilpre:;Limo, couslituimlo lwm de 1ami 1ia, cuja pens:1o respo1rdná pl'Ja d 1\. i Lia, si a imJa ltou ver
na oc.ca:;J<Ífl du Jallccilllento Llu ullleial ,,u iullccw:wl'io.
Art. H." A amorLiza(;aO da drvida puderú ~er aute0i).Jaúa
por entradas equivalente::; a uma ou rr.ais apoliccs das que
forem emittidas, sendo verntrLtrdu rcalrzar e:;~a antecipação
tambem por meio dessas upolices.

CAPITULO IV
D.\ FJSCAIAZAÇi\o

Art.. 9."

Compete

{L

Dircclot'ia do Palrirnonio !\nc!on:•I:

n.) informar os requerimentos a que alludc o ar·t. -to, verificnndo es~mrcialmenLc .si o <'IllJll'e;;timo lTIJil''rido é equivaiPI!I.'~ ao vPlor da conslrurr:f11> uu eolllpra du ptcdlf,,
ú) or;;aniznr ns J1I'ojectc" das Yillas a sc~rettl r;.:,·euladol'l
pelo ÜoH'I:l''l 011 appi'lJ\':1'' pq qtrn forem apre..;cni<J.dn.: ato Uo-\'t!rllo p:)t' inicialhu ]'arlieular, Ji.-;ealih;wdu a n~'JJcdiva con<1 l'tll'.~"'lfJ.

· . ~:; fJt·nccrlo'r (t <tvaliaçfío dos terrenos c d:l.'l c:t':1'3 que o:,
recruerr!ll I'S H1 propuzcrem a con~prar;
d) inJ'nrlllar su!Jro a opvorlunid::~de da enlrcgu dus apo-

lices aos beneficiados;
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c) approvar os projecLos, orçamentos c minutas de contraclos entre o constructor c o funccionario, designando un1
engenheiro para acompanhar a execução do referido contracto •
representar a Fazenda Nacional nas liquidações em
praca ou a pedido.

n'

CAPITULO V
DA LIQUIDAÇÃO DO EMPRESTIMO

Art. 10. O cmprestimo pôde ser liquidado pelo eonfribuinte ou por seus herdeiros.
I. Pelo co11lribuinle: pelo pagamento de dchit(,,
II. Pelos herdeiros: ·~i o operaria, funccionario ou official fallecer antes de ter liquidado a divida, c si sua viuva
ou herdeiro não saldarem immedialamonte a mesma di\·ída,
applicar-se-ha uma das seguintes regras:
a) a prestação mensal será descontada Ll<t peusão uu
pensões deixadas, desde quo esse desconto seja possível;
b) si as pcnc;õcs não L'orr.porLarmn o ([esconLo, a drfll'rença poderá ~er paga em foll1a, ;;i a viuva ou algulll herdeiro exercer funcção publica que permitl.a con~ig11ar, u11
dircctamentc, devendo neste caso dar fiador iduneo;
c) si a viuva ou algum do3 herdeiros tiver venciuJcllio~
pelos cofres publicos c quizcr su!Jrer o desconto na resp<!-·
ctiva folha, a prestação mensal podL)l'{t ser paga iul.c•gralmente por este meio;
d) si não se verificar nenhum dos caso-, anteriorm; o va·gamento por prestações mensaes poder·{t ser feil1J direelc<mcnte, prestada a fiaw:a iclonea.
Paragraphn unico. Em todo,: os casos poderá o Govern<J
fazer novo c.oidraclo com o'3 ltcrrlriros para, L'I);IJ a ampli:tção do prazo, dirLÍIIII ir a prc ...;:açilo !liC)Jlsal .
.Art. 11. Quando a viU\·a ou hnnleiro 11Üo dispuzer do
fiador idonco ou não quizer continuar com o eoutract.o, serlhe-ha facultado pedir a venda do rn·l·dio; solvida a divida pan
com a Fazenda Nneional, caberá ao requercnle o saldo,
si o houver.
Art. 1:;. Si a viuvr~, ou o herdeiro ou o fiador não pagar trcs prestações ~eguidas, ficará rescindir!IJ o contraclo e u
predio serú Yendido em hasta publica para ;;alisfação da divida, perl.encenrlo o saldo a quem de direito. Para a acqui-siçãC! desse predio, em igualdtul·~ rlc• condil;ões, terá Jll'efcrencm o operario, funccionario ou o[ficial qur) não ~c haja
ainda utilizatlo dos lJeneficios rlesle J'r"u!~~'lli'Dlo.
Art. 13. No caso de perda de empl'ego ou po:3lo deixando o operaria, funccionario on offieial d1) reeeher v~ncimcn
tos pelos cofres puhlieos. a liq11irlar:iio ~·il) rarú como no caso
do herdeiro.
CAPITULO VI
IJA

fi:-ICHil''l'l!l\Af',.'O

l'

:-:()IITF-IU

Art. ·I -í. JJas opcrar;õrs dr) (JtiP lm!a o JH'r·:,entc regula.
meJ!.lO far-se-ha no Thesouro Na c i0n:t! urna escripl uração es-·
pecwl, ele modo a S(' poder co:JliL'cr·r a siluar,5n de cada pres.
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tamista. bem corno a responsabilidade do Thesouro pelos titulas emittidos.
I) A receita proveniente do pagamento a que se referem
os artigos :;•, o•, s·. 10, 11, 12, 13 e 17, será escripturada como
deposito c constituirá um fundo e~pecial closlinado ao re'lG~tn e ao S!•rviço de ,juro das apoliccs.
l['r O rr·~gaic mensal eomprrhrndorá tanto<; tifulos quantos os lOO!fi recebidos mensal:ncrJte, deduzido o juro total
•'•JI rcsponclenf r~ ao mesmo mez.
III) A repartição pagadora das folhas, em que são feito:; os dr•scontos. communicar:í mensalmente. afr\ o dia dez,
PlPr:mo ouc o p~g·amenlo das rcfr•t•irhs folh~s ainda não lenha
::[rlo fl'iln. no Th:~snTJt''l n !':1!arlo rla rl;\·ir'a dos prcsfnmisfaR.
\'1 J 1\íen:;a!mentc scr:'i publicada no Diario O{(icial no
dia 26, ou a 27, si no dia 26 não circular 0 mesmo Diario,
a J'Plnrfío numerir~a das apolicr~s que, pm· de,;ercm set'
""q''aladns, niío vencem juros no mez segllinte.
\')
1\n:; opc•t-rn·io" " l'uneeionnrios ser:í fonwr.ida uma
r.adernefa, risr·ada conforme o modelo junto, para que possam
fazct' a fiscal izacão de sua divida, pedindo a suspensão da
consignação, quando a repartição competenf c não o fizer exoffieio; nara a aequisição ela cadnrncla cada prestamista pa~
r-ar(! 5$000 ao receber a sua.

DISPOSIÇÕE'3 GERAES

Art. Hí. Para haratcamenfo das consfrurr:õcs póde o GO-·
vrrno. quando os fun<~cionarios rcquCJ'ercm, contracfar com
uma Pllllll'Cza eonstruclora ou as;;:ocia<:ão de classe iflonea a
acrpti.o,irão dn fprrrno c a conslruc,~f\o dr• sf.!'iPs dr•. JOO casas d1\
divPt'Rns valnrr;s.
A r L 1ll. Cunsiclcrar-se-ha mnt8rial ind ispcnsavel ús cons1nJCr:õcs: fprro Ifim inarlo ou em vcrg-aJhõPR, !.é las mrtallicas,
rimnnlo, annnrPlho~ sanilario.~. hanltPiro. azniP.io. ladrilho.
fcrr·a~Pns. f in I as, vidJ'os. malr\rial de homlwit·o, de gnzisfa e
dr~ Plcrtrieisla.
Nos casos omis~os, o ministro da Fazenda
rPso!verlí. conerrlpndo rPducrão de taxa.
P:•r:w•·aplJo unico, Par~ oht c r a isPnr:.i'io ele taxns. ti nerr·s:c:nJ·io qne o~ funccionarios intpressados ou as empreza:»
rNTtlPirnm. ;:;Ag-Pndo o que dr>,termina a respeito o der,·eto ml!T'Pt'n 1 ~. 131 ::l, de 20 de maio rle 1921.
A. ri. 17. VPrifir'líla a f:tlfa dn conserva<:ão do nrPdio, emqunnfn pntrimflnio ria Uni1h, será r.oneedido ao dcverlor nm
T"'nzn rnzoayoJ. a criferio do Govr>,rno, para a rralizac.ão das
nhrns nrcrs.onrias, e si estas não forem executadas. ficará resrindirfo n er:nfl'~rto. rn·nr,•rlpndn-sr :1 Yrnrl:l rln prNlill. :t sr.nwlhança rio estahelecidn no arL 12.
!\ri. 1R. Ao Governo rompef.e. qnanrlo julgar ronvcnien1". rxnrdir in~JJ·nc<:ões em casos cspeciacs para a ex•'cuçãn
<]r"~fe rcgulnmrnlo.
:\rL 19. Dr•nfro dos dons primeiros annos rlc sua P~Pcnção
o prP~rnfp rPr:nlamento poderá soffror as modificaçGes quo
a pratica indicar.
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DECRETO N. 15.847- DF: 18 DE NOVEMBRO DE 1922>

C1'~a a Defesa Aerea do Littoral da Repnblica e approva

respectivo reaulamento

·o

O Presidente da Rcpublirm do'l F,stados Unido~ do Brasil,
wmndo da auloJ'ização contida no art.. 31, n. 13. do decreto
11. -í. 5rífí, de 10 de ago.~i o elo cotTent c anno, resolve crcar a
Dl'fesa Aerea d1J Lit lor::tl da Hcnuhlica, c, approvando-o, mandar Pxceu I at· o rcsp1~cLi \I) regulamento que a cst c acompanha,
n~sitmado pelo ministro de Estado dos Negocios 1\a Marinha.
fiio de Janeiro, 18 de novembro de 19.'.?:?, 101° da Indepenclenciu e 3'! da nepuhlica.
0

AnTnun DA SILVA BEHNARDES.
Alexandrino Faria de Alencar ..

DECRETO N. 15. 8~ 8 -

DE

20

DE NOVKMBT\0 DE

i 922

Modifica algumas disposições dos regulamentos da Policia
Civil do Districto Federal
O Presidente da Rcpublica dos Ji}llados Unidos do Brasil,
da autorização contida no art. :3°, n. 8, do decreto
legislai iYo n. 4. 555, de 1 O de armslo do corrente anno. c da
a:trihuit,:fto que lhe confere o al'l. IJB, n. I, clrt Gonsf.ituição
• 1:1 nepu\Jlicrl. rosolYe motlil'icrlt' os regulamentos da Policia
Civil do Dislricfo Ferleral, de confonnirJadc com as alfcraçõcs eDnsf anf cs elo reg ulamrmLo approy;•do pelo presente de('J'f'lo c 011e eom este IH~ixa. assi;:;nado pdo ministro de Esl;,do da .lusfi,:a c Ncgocios Jnlcriorcs.
Tiio de .Taneiro. 20 de novembro du 192~, 101" da Indepcmlcnr:.ia c 3!! 0 da nrpublica.
r·~ando

AnTIIllR DA 8JLVA BEHNAHDES.

Jorío L11i;

Rrrp.!l~\:cH'nto

a que se refere o decreto

TI.·

Alucs.
15-erf3, desta data

Art. 1. o O Glllinrl c l\icd ico Legal c o Gahinctc ele Idcnfificn,::ío n J~sl ai. i si ica da Poliria Civil do Disf.riel o Federal
r:nnl inriPrn a set· reparli<;õcs autonom~1s, fic.ando immediatamenle sulHJJ'UiJJadas, sem augmcn!o do d1•sv~:za. ao ministro
de Eslario rír1 .Justiça n Negocies Inl.eriorcs, pnra aL!cndce ás
nqui;:Jcõcs de exames pcrici<·<~s c de outros scrvicos da re:oppcf int eon1pdcncia, que lhes forem fcitDs directarncnte
f•c\O ]'()(]f'T' .iudici;lrio C pe\;t'i flulnriclarlcs polieircs e arlminis!Ta[i\·:r,;, ck nec:1kdn rom a.~ in.,:lt·uec:f,p; qrH~ v:íu .~~~~· exprclie;:s pt'lo !'('í'I~J'icio mini~tro C f[llC cl'l'i.,o HfJJil'O\'adas poe dcL'I'dO, inr:orpor:mr!u-sc n este n'::;nhlln~>.nfn.
Arl. ~." Os melll~ionados gabinetes denominar-se-fio
'lnsfifllfo 1\TPdico Le.r:ral rio Disfrirto FPrlcral" e "Cahincfo de
ldcnLificuc;f"tn e Eslalislica Criminal do Di~lrirto Federa\",
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Art. 3. • Fica tambcm immcdiai:Jmcute subordinada ao
ministro de Estado da Jus! i<~a c Negocias Interiores a "'Esc11la
Premunitoria Quinze de Novembro~', modificadas assim as
disposições do art. 6" do decrwo n. <~2u:;, de 8 de sctembl'o
de 1910, e as que dclle resultam.
O ministro referido expcrlir:i in. 'Ucçõrs para execução
dcs!.1~ url1~11, as qnnr~s se!·iio :tJlJ<I'II\;,,:ac; [.<~11' dr•eJI'to c ilJCI)I'·
pvradas a este regulamento.
Art. 4." Fica crcacla ~~ ser:i (;Dporfunamcntc insla!laàa
a Quarta Delegacia Auculiar. (t qu~l c;:ntpetirüo o.-; '~erviços ora
a cargo ela Jmprctoria de ;::cgL'I'<'Ill':l Pul•lica.
§ 1." Firarú, Prlf.Ü••. ~UJli•r·in:ido " 1·•~'·:1!' d,• in:;pcc;Lnr de
Segurança l'ublina, p;:;.~s::llliu 11 i· tH< .:.::;di! auxiliar a ter ns
vencinwntn.;;; drsle.
§ 2." Os su!J-inspreí !lrC': P~'>:~ t•:i: 1 f\ dcnnminar-.c;e Íll':'fH>·
ctore~, sem augmcnto l!t~ dr'ipeza.
§ IJ.• O ·!· dc!eg:J.du auxilia,· Jll't"·lad infOI'lll:t(:Õrs diarias ao chefe do ;Polir~ia soiJrt~ o qtH• intere~sar ú segurança
publica, de aecÔI'Ll'' co;,1 ns .~11'1; ~· tt:·ihuiçõe'. ~~ forneccrú ac1s
domai~ delegados auxil i::nes o dP rli':ll'ie!n, rxpontaneamente
ou por solicitação deste.". os roclaJ'CI'imcn!o'> nncessarios ao
serviço de rnanulcncão ela melem, Jll'Cvf'nriio e repressrw do
crimes, attenclendo lambem :'ts requi.~ir,õPs de agr~ntrs do "c·guranç-a, que lhn forcrn feil as rwi•J-' olli.!'o.s del1•::;ado:; auxiliare:, para srrviços que lhl'.i PsLe,juiii ai'J'el'los.
Art. 5.• O cargo de chefe de Policia do Districto Federal é de li\Te nomea(.'ão e demi:'"ãn rio Prc:,idPntL~ drr RPpublica, abolidas as rcslrirções dP que '''ai a o § 1" do art.. g•
do decreto n. 6 .!1~0. dP 30 de nnrro dr~ 1007.
Paragrapho unico. O enn~o lln '•" dr~lcg-ado auxiliar, de
livre nomeaçüo c dmnis.':Üo dn rlH•l'e df) Pnlirh, poderá "Br
exercido, Pm commi-;f'i'ío, por o!'l'iei:d tla Pnlit~ia :\lilitar rio
Diotricto Fedrral.
:\rt. 6." Hcvognm-.~:c as rlispu·oir<ir-; Pm r:flJt!la!'iO.
Hio de .Janeiro, 20 d0 Jl•I\'('Jt!i.:r·,, dl.' l~J;?:~. -- ]tJrio L/ti;:.

Alves.

Appi'Ol'a o projecto de amp/irr(:r(n rlu anna:em ele in{lammaveis
do pm·to da Bahia r daH r;·.~>Je."tivas fundações e bem
assint o nrçamento relat:'·1:o c1 r':'srts oiJJ·as, 1!<.1 impm·tancia
.'i'.J;fi(.:.).'fj;),'l,'] i,Í/'/'11! I' lf1/!T 1 1'1!
f:C)l/(1 e f1•rs mil rjuinhenlos e

tir!

I''Jll/()':

tl'inía e

Sil'~!'('l/(()<

('

.\'I'S·-

I1'C~ 1'hs)

O Presidente da Republica do~ E~hdos Onicli~ do Brasil,
af.fcndendo ao que rrqucr1•t~ n Cnmranhia cr~"ionaria das
Docas do Porto da Bahin. c Lenrin rn1 \'iqfa ns informações prestadas ppla Insperloria Fr>dr.rnl ri!' Pnrt11.q, llios r) Canaes, deerP!a:
Art. 1." Ficam approvados o prujectn e orçamento na im·
port.ancia de ;34: G6385~l3 I trinta t' quatro rnnl os seiscentos
e sessenta e tres mil qninhrnl•.'"" ,. tdnta u lr·~s réis), que
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com este baixam rubricados pelo director gcrul dr Expedien~
te da Sccretal'ia ele Estado ela Viação e Obrag Publicas, relativos á ampliação do armazem dr mflammavei~ elo porto d·t
J;allia ~~ rc,)wctivas funcfações.
Art. 2. As dcspczas resni{antrs da ''xeenrão da~ nbraq
ora npproyadas e que foram calculada;; do âcr:l1l'do com a
iahella r:m vigot' - pendente de augmenl o, na fórma do disposto no paragrapho unico da clausula xvn, das que baixaram com 11 decreto n. H .417. di' IG de• outubro {!e 1920.
dPYPriío s;•t· lryadas á conta de capital da Cnm).an h ia snpradL:tlb ou considf'raclaR como ineluidas na yr·r!Ja a qne se referi' a elausnla G" let.lra r· do cnntraeto em \'igr•J•. Caso essa
\ rrba estP.ia rsgotada. dcvrrão as obras qLw as Jrr,tivaram Ber
l'onsidcr3d:1s romo compll'menl.ar!'~. dr~ conformiDade eom o
''i': posto 11:1 clausula 5", § zo, lcttra b, do nwsnw t·.nntJ·act• 1.
Hio rln Jrmeiro, 20 uo nown1hl'll df' I \l:'~'. I o I" da TndeJIC!leia e :liJ' da Hepublica.
An'I'!I!In DA Sn.V,\ BEnNARDES.
0

Ftanris~o

Sá.

DECRETO N. 15. 850 ~ N,\o FOI POBLICAOO

F\1: pu!Jliro o depositu de rntifiraçtín pl'las RC]J!lblicas dr Cosfal!ir·n ,. Dilii!Údcww. dos ,\r·tn:: JIO•:Irws assitfillltlos em

lli!•'J,us-·\ir,·s

1'1!1

1!!.21

O JlJ''''.idt•PlP dn !\Pnuhlic~ dtlS Estarlo.s Unidos do Brasil
fllll), ~<·~~nnrlri comrnHnie:lc;ão dirigida ao '\finisterio
da~ Hr•laç-õ<'s ExtcriCil'r's pi'la Lcgaçii:J Argl'nlina nPsta Capii'll,

f'az J•uhlico

por 2'\nta d" 10 dG ronrnte. n Gov,~rno rh Rcpublic:l dr~ Cost'l
Hica :• n rla Hrpnhlira Dnminirana fizrl'am rlupo'>ifar 110 arr!Jivn r!n 'lfini·;t"t'io :lns l'elaeürs Kxtf'riures r•
Culto,
em

Jlul':lll''-.'\ il'P'. nm l ~ Llr> :"l'f.rmhm rir!cfp f!llllo, os instrumentos
dr• ratif'ir·:u:fiu. J!OI' pal'i<• daunf'llr'·~ Oovu·nos. rla Conven1;iiu

pl'inei!<:•! r1:1 L11ifio Postal Pan-· \JiiC:l'iC':ma. a~sisnrrda
l'lll
HtJr•:JO~--.\irl•,; a L• rl0 8elr!m!Jt·o rir• Hl2!. sendo p01· parte r!~;
!:osi.::>-Hica r<•lil o re-:pectivo Protocollo final, e por .parte da
H<•;Jnh!if'a ])r::ni!JÍC~1!:'. s5mt•ntr~ :1 Cunvl'nr,:iío, enn1 r>\rliJ.;fiu d•1
nrf ig:o S.
Hin dl' Janeiro. 23 dfl No·;rml!I'IJ ele 1!122. 101" d:1 Jndr\Jif'llrl·-IH'Ía r• ;~!:"da Hrpuhlica.
AltTHUI\ DA SILVA DERNAI1DE!'.

J ost1 Pr'/i:r· 11lt•cs l'adu.'r'o

DECRETO N. 15. 85? ---

DE

23

DI> NOVEMDRO DE 192~

Fa: P!f.hlico o deposito dr? rati{ic~~o, pela Republica de Costa
l11ca, dos Aclos postaes assl[J~dos em Jluenos-Aircs em
1921
O Prr~iclenl,o da firrmlllic:l dr.s Est~r~os TTnidos do Dr·asil
fnz publirn fJIJP, ~rgumfri c·Pmmnnir~,.:io rlirir>·icla ao '\lini~lt>rio
da;; Hela<:"ii~''' E:,tnriorrs rwl:•. Lr>r~~r·:írÍ Ar1~t~nfina llP"!a C:1pitat.
por nof.n rln 11 do col'r'entf•. o Gn\'"'''10 d~ llr'plllilic::t de Co.st:J.
Hicn fez r~nnosifrt:• no r.rchivo rlo ;,rin::otnrin d::s Hrlaçõr;; E\trriorrg r Cn !to. C'm .nu r•nn '-,\i r r~. no~ '!O d(' Srtrmbro dcst~
an110. o in~trnmPnfo rir raf.ifiea6ín. pnr· ,,nl'fr rlacpwlle Govnrnn, rln COI!'Jenio sohrr rnc;<Jmnll>,HLI·' rHw!aP;;, com o rcspcctivu Prof<H)f'IJo final, as··im er1111·1 do Con.v~>nio sobre yal "~
postaE"', aclPs ro.•r:-; cnnclnidn.c; em HuPnos-Aii'PS aos Hí de
Srtrmbro dl' 19:!1.
Rio de JmlCiro. 2:~ ch Nowmlm1 Lle 1\J:.':?, t01° da Incteprndcncia c 3·1" da Hcpublica.
,\n'!'IHJil P,\ SrLVA DrmNARDES.
los(~

DECRETO N. 15.R5:1

Fdi:r Aíves Prrcheco

-DE ?::l nF: :-;OVEMnno ng

19?2

'Approva as ?W?'a..~ mcdi(ir?rrções feitn.~ 11ng e.~tntnfM dn Cnmpn.nhin. l'urrlisi
0 Prr·sirlrm!c da R"pnhlin rln'' T':c;larl'l;; Fnirlnc; r1n nrasil, aften:lrnrlo no qnr rf'(]nrrP'I a CnniJnnhia Pur.;Jisi. autoriznrla. pnr rffr·ifn rln rJ->r·rpJo n. li.l'~'l. riP !!' rlr oul11hro
dr Hl07, a funerion3r rPm 11s c•s!:1ln!ns qtlf' ao mesmo aenmpanharn e nos qu~trs fnrr-~m int!'nrl:1zid"s :•lf(Tnçr-'P". qu~' obtiveram approvaC':ÍP pelns dre1·r·l nc; n". 7. Oi :i. rlr :'O d,~ W!n,to
d~ 190H, 8.{)fi:J, dr 2 rle jnnl1n dP 1910. e 1:1.199, de 12 de
março de 1919, e dcyidamr:'ni.r· rrpre~r·nlari:-t. dr•cre!a:
ArUrw uniro. Fir:1m rpnrr~'.-~rhc: f\C: moiificnçõrs ff'itas
nos estnlntos rlfl C:nmpnnhia P11'!lisi. Pm virturle rle dcliberaçãP da a~'.r·mld,>a ·''rt"•,l r":lr:-~•1rt\ip:11·i:\ rh~ ,... ,prr-th·o, :>r~
cionis+.1s. re,,li7nrlrt rt ::ll ri<' i11lh,, rlr· í 1l'.':'. ll'H qu·•I'S ~,, inclnr a rmf' df'!r>t'minn n f']f'\'fll''í0 dn r':lllÍifll <n~irtl n rr;is
20.000:ono:~. firnnrln, rrrr~m. a·· m~'sm;~, romranhia obrhr'l.da
a cnmpl'ir· ;~·; furm:>li•_!adr·~ ni!"l'iu,·r·~ <":i;!,id:>·3 pt•la l~'gLda

çiiP rm vigor.
Rio de .J;mciro. ~:1 rl" nnyemln·n rle 1~':'?. tOt" da
pcnc!Pnria e 34° da Hepuhlira.
Arwnrm ll.\ S rLv,\ HE",:"<,\HDES.
J[i(lll''l CuTm,,n

dn

/'ia. ,.

Indf'-

Alm~cr1'rfa.

DECTIETO N. 15.854

-DE

23

DE NOVEMnno DE

1922

Cn11ccdr á Sociedade Anonmna Niles Machine Tool Corpora-'
I irm autoT'izaç<io Jlttr'a {unccionar nn. l!cpnúlica.

O Presidente da Ilrpublica dos Estados Unidos do Brasil.
al f !mdcndo ao q11c requereu a Kocicdadn ;\ nonynm Nilcs r.Ja-

rhinc Tool Corporation, com Aédc crn

Jer~cy

Cily, Estado di>

l1ll'W .T•,rscy, Estados Unidos da 1\nwrica, e devidauwnle

n~

r,rc~.cnl a da,

decreta:
Artigo unico. E' concedida ú Socicdadf1 Anonyma Nile.~
1\[:tdlinn 'l'ool Corporation aulorizaçiio pura funcr~ionat· na
l~cr;ul.Jlica
com os cslafutos que apresentou c nwdiantc a'l
elru;!-mlas que a csl c acotnpnnham, nssign:ul::ts pelo J\linistro
dl~ gs[3clo dos Negocios da Agricultura, Induslri:! P Commereic, fir:mdo a mesma sociedade obrigada a r·umprir :>•; forma-lid::des ('Xigidas pcln lPgislação em Yip;ot·.
H.io de .Janriro, 23 de nOY!!mbro de 10~~. 101• da In!ln···
j.wndrnr~ia e 81° da nepubliea.
ARTHliR DA SrLVA BERê'L\HDES.

Miattel CalmoH du Pin c A lmeit.Ul.

Clausulas que acompanham o decreto n. 15. !l!í!i, desta data
I
A Nilrs J\Tachinc Tool Cnrporation l\ ohri1!rtrla a ler nm
rrprc.srn!anle rcral no Brasil, eorn plenos n illimilados pod!'!'''s para tratar c definitiYamcnle resolver as qunsli)es quo
se· su~!:itarcrn. Quer com o Governo. qner rom particulares.
podendo "er drmmnclado e rcct~bcr citar:'ío inicial pela Companhin.

11
Todos os actm; que praticar nn Bm'lil fiearr:o sujeitos unirnnwnfn ns respectivas leis c rr•p:trlamcntos fl ú jurif;rlicçflo de
!"eus trihunacs jurliciarioii ou ::dminisl rativos. i"Cm <Jllf'. Pm
IPmpo algum, possa a rcfcricl<'. Companhia rPrlarnar f!Ualquer
cxrepr,ilo, fundada rm snus cslalntos. cujas clisposir:ões não
podcrf!o servir de base para f!UalqucJ' rcclanHl';iln conccrncnl.!~
ü exccuçiío das obras ou serviços a que clles so referem.

ITI
Fica dependente dfl r~nf orizar·fío elo Govrr11o qna lqw•r alquo a Companhia tenha do fazre nos n;c;pf'ctivos e~
tnlufos.
S!'r-lhe-ha cassada a antnrizarfio par::-, fuprf?ion;>r "''· fiq•ulJlic~t se infringir esta clausula, ,
~P"!"'açfio
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IV
Pica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a Companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer rias clausulas para a qual não
est.eja comminada pena espceinl será punida com n multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco (~onfos de l'(;is (5 :000$) e,
no caRo de reincidencia, com a cassação da aut.orização concedida pelo decreto f'm virludu do qual baixam as JJresentc:-;
elausulas.
Rio de Janeiro, 23 dr nOYPmlJro rlc 1922. - Mirp1.cl Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 15. 855 -

"ÃO f" OI Pt'BLICA:DO

DECRE'J10 N. 15.856-- DE 2:>

DE NOVCMBHO DE

1922

Concede á Sociedade Anon11ma Llo11d Nacional os favores de
que (losava o Lloud Brasi7Piro, r:omo sor'i,!•!nde anm:uma ..
excepto a sttb?Jenção. para o sP1'VÍ'ço de nrwr>qaçãl) rPoulnr
Pntre os portos da Rr>publica

O Presidente da Rrpublica dM Estndos Unidus do Brasil,
at.tcnrlrndo ao qtw reauerrn a 8nrierfnrJ;o Annn>:JY'~. T,lo~·d Nacional. e usando da antorizacfio con~t.ante dn n. XXII. art. 53
da !ri n. 3. fl91. dr. 5 de ,ianr-iro rlr. Hl20, f\ mt. 91., da lei
n. 4. 242, or. 5 dH janeiro dr 1\121. mvig-nrarlns pelo nrt. 8G,
da lei n. ft.555, t!e !O de agn~to do r·orrentP n'lr·n. decreta:
Artigo unico. São c.onrr-uirlo~ {l S 1cir>daur i\w>nyma. Lloyd
f.\~acinnal. dr ennformirlnrlr r.om nq rl~''slllns fltlP cnrn r>sfn hai':am. assignarlas pelo 1\finiRtro rln 1 ~~tn'ln •1:1 Ybr1i•l P Oh"as
Publicas. O'l favnn~s. Pxr.ento a snlwnnr5o. dr 01110 go-saya o
Lloyd Brasileiro. como soeiPrl<Jrlr annnyma. ~oh o 'rrgimnn arprovado pelo~ dPcretos n~. :i. 90:1. rir' 2:1 dr fpv,••eiro dn 1\IOG,
e 7. 71:!. dP 30 dP drwmbrn (li' ·! 90\l. nar'l o spryiro rlP n~wr
gaç1io regular entre os portos •da fll'rmblica.
Rio de Janeiro, 25 de novrml1n rl" 1\l::''?, !01° rb 'ndr.pr.ndenria •' :Ho da Repuhlica.
ARTHUf1 DA ~ITNA BlmNARfiE~

Prancisco Sá.
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Clammlas a que se refere o decreto u. 15.856, desta data
I

A séde da. Sociedade será na cida<de rlo Rio da Janeiro ...
li

A Sociedade se obriga a. executar o serviço de navegação
ab~ ixo c~pecificado:

o) Linha Porto Alegrc-Cabcdello: um ?L Yiagl'm reuonda
lllensal, enrn r)scalas em Pelotas, Hio Granclr~, S. Franciseo,
l'aranaguá, Santos, Rio, Bahia, l\1acei6 e Recife;
b) Lin'lla Rio Grancle-Cearú: uma viagem redonda mensal, com escalas em l'aranaguú, Santos, Itio, Yiclol"ia, Bahia,
.Maeeió, Hecife, Cabedcllo, Natal, l\lossorú c Aracaty;
c) Linha !tio Grande-Pará: nma viagem rc;:Jonda mensal,
colll escalas em Paranaguá, S. Francisco, Santos, ltio, Victor ia, Bahia, Maceió, Hecifc, Cahedcllo, Natal, Ceará, 'I'uloya c
jljaranhãn.
Nas lrr~s linhas acima, poderão Slot' altr:rada::; ou supprímidas algumas das sua~ escalas, com prévio aviso á Inspect.oria :Federal de Navegação, c aequies0encirt dc.-;la, justificado
sumpn· o motivo da alteração nu suppressão.
NL•ss~s viagens serão empregados os se;;uintcs vapores,
que c:unsl.itucm aclnalmcntr> a froi a da Stwicdaclo: Cam}Jciro,
Cam}JÍJws, Bckm, Victaria, Jlarnc, 1'\"euqui:n e 1lntonina.
,\lém rlas viagens csLa!Jelecidas na prr:srmLe elausula, •i
licil o ú sociedade realizar viagens exlraordinarias nessas liIlha.~, ou f)l!l oult·a:,; qua,esquer de ca!Jotagern otw lhe parecerul! conn:nirul.es, sem prejuízo, porém, das que ficarem cs~i-

IH
Os navws dnvetll satisfazer ao:; requisiLo:;

dn
Hegu!a ·
uwnLo da Marinha Mercante c Navegação de Uabo!agcni, no
•Jrtc ~'0 rl'fPre a f.ransporl.es c:argueiros.

IV
lJcn!rP r!e :w rli:-~c;, ch rhfa '''11 q1tc f(,;· r·,';.:t;lraclo r.> contrado pelo Tribunal d;J Contas, a i:-5ocicdade devcní apl'esentar
á approvação do Ministro da Viação e Ohras PnlJlicas, por
1nf.ennediu ela. Inspeetoria l<'ederal de Ntwegnr:üo, a sua t.abfllla geral de rretes e, appmvatla que nlla seja, mandará
J•tllilical-a ú ;;ua tlt.~la, 1111 lJiru·io ()((ir:iol, rlenlro do pr<w> dr~

v
A Sueird::>rlP ;;e obriga a í ra[J~rnrf.ar ~.·;r;~! u itanwnl e 1111.,
''f'll.~ Yapnres:
a) o inspflctor federal r: o,;; f"unccionaeios fiscaes da ln;;pectoria Federal dr Navegação, quando viajarem em serviço,
pt·oyir!cneiantlo para quo ienflalll as melhores a(~commorlaÇÕIJS
lJ'lSSi \·eis;
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b) as malas do correio, nus termos ria Jcgislaçiio em vigor, fazendo-as transportar :i sua custa, de terra para l!onJo

c vice-versa;
c) os erupregauus c

rmc~rrcgados do sPn iço po~l n.l;
d) os olJjecLi)H rcmcLLidos á ~;rcrcLaria da \'iai)ÚO e Obras
Publicas ou a tJU:lO~f!IIlT !'I'Jl::ll'i.içúl·s a Pll::t anrw:xa~ llll pnr·

ellas expedidos, c bem assim os dPsl i11ados ús Pxpcdi<:ií"s olfiCÜICS ou autorizada~ pelo Governo;
e) os dinheiros publico~, na Jül'lna da .. leis em vigor:
{) as sementes e mur.las de plantas e instnimcntos a~ri
colas destinados a jardins, nst allcl1~Ci nwnlos puhlicos ou rtf'ricolas e remettidos pelo tiovrrno nu por qua~~~qucr :;o\'iedade:>
.on syndicatos agrícola~, JWI' elle :l!lxiliados.

:n
A Socierlade se abriga a ronrrdPr '' abatimento de :10 %
nos seus vapores para qua \quer ont rn 1.ransporl.1~. 11:!n pr,~
vislo na clausula antrrior, it·i!n ]>111' nt•fi,,m ,. ronta .J,, Co-

vernl) Federal

t•U

dos Estados.

yu
Ae t.ariras de

frole~

só p0dcrfw ser nlter::tdas de dnn~ c.n 1
IIH~Slll:J!'. de IllUluo accônlo.

dous annos, prla revü.;ib das

VIII
A ::->ociedade ;.;c ollrigt\ a dhtrihui1· a
TOr!'::; eqtd!aiiYa

n JH'llJIUl't'illll'.t!tl:t~I·It•,

pt'a('lt

de

Sl'llS

\'a-

por·

l<Hins qr1p clr•/Ja
!-C queiram nt.i!Jzar; eu: r.a.'.tl de aecu1r,nln dt~ e:uwt 1:tr:i 1a.
leio dessa pi"a<,:a, eom a 1naior itllj>arcia\id:ul•:.
Oulrosilll. se olJI'if!'a SPlllJll'fJ n n:parlir a pra,:a 1k seu~

navios, nas viagens eonLraDLuaes ul>rigatoria"· de modu que
os port.os de escala e:Jtalwlceido!:< sejam ctmlemplados na
distribuição, de accõrdo com o movirnentu comrncrcial de
rada um.
IX

A Sociedade apnscnLará á lnsprctoria Federal dr. Navegação, !;egum.lo os mudr:\o~ que lhe forem indicados, a PO<t.aUsLica rlo movimento rle cargaé'. 1·ecrita e despem dos vapnres, quCJ' para aoo Yiatrcno; :~in Jg·ainna~. quer para :b r::traormnarws, diserJminadaTtll'!lll'. 1,\,rig:IIJdo-~e a minist.rar l~ntll
brevidade á mesma in.~pcetoria :1s int'orlllnr:õPs c dados que
lhe forem I'('r[ltJ'>ilat!os para ll'':IIqlli'l' f'ín', J'ic:diilo JTSJH>il~a
Yel pela rx:wtidiín e :!ttlh··nii,·id·;de •h~ tladns fo1·w~,·itl"s;
hPrn as~nn apn•scntr..r:í. aft\ 1 G d1~ Jll:.t·r'.n f1p ,.~'"<!. anno. \l!rt:l
c(,pia rlo halan~~o do anu 11 nnli'L'iot·, iuel11~i\'c a conla de luc;·o~ c !JI'rlla~. 11ara que ;;r1 !l"~'a conlt.·eer, de modo claro e
preci&o, a rcnd::t liquida ou dcf'icil " a dc-tH:za uiscriminada

do cuflteio do serviço effectuado.
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X
Além das vistorias exigidas pela legislação em vigor, fJcam 05 vapores sujmtos ás que forem julgadas ncccssarias
pela Inq:cctoria 1' Eldcral de Navegação, ol)l' ;gando-se a Sociedndr; a cumprir immcdiat.A1:ncntc qualqn·.'l' intimaçii.o decorrente des,as visLorias.

XI
A Sociedadfl se obriga. a rleclarar, nos annuntios das viadn seus V<"lJ•Ore~, a natureza dess<J.'' Yiagens, si contradnaes ou cxtraordinarias.
Os Y2porcs ~da Socindade gosarão das vrllllagens e regalia~
dn p::tqul'tes, de accOrdo com o regulamento da Marinha Mer~C:•ms

r·:mlc• n 1\ian•ga~:ão de CalJot:l::;ern, :fíeando. por,·:m. ~u.ieitos 3
•:".''l~ rt':;·ul:-'nwnio E' ans da In~pPr:lnl'ia f<'::rkr al dn fqv,.gaçiio,
da. Polieia, dn f-allde. de Alfand,·~a. das C;,_pii.:Jrll:ts '"·• J'ortos
f' nuLroc: li,lll' e·;islam ou vinrellJ a exisLir, l'eft•renLP~ c appli~avci;.; ;10 ~crviçn do JlaVr>jação c,;lipularlu, no fJIIe não contraviercm ;i~ prcsrnles clausuln~, ubrir:an lo-se a :.;uciedaue

;u' :wu fiel cumprimento.
Oosar{t talli!Jcm a Sociedade
lia~

dc~

todos os favorn:1 c rega-

Clllli:l'dlcl:>s ao l.luyd Brasileiro, crnquanl.o er·a

socicuwdo

aeonyma, exceptuada a subvenção.
XII
A f)ociPrlade i'e obriga a promovPr frafPiW 1nufuo com as
rrnnp:1nhir1s e:\ploradoras d·~ estradas de fl'lTO n vias de navr~
;.;c~fin q11n Yenham ler aos portos se:·vidos 1>nlo.; seus vaporr-;;
ou :Jccürdo' promovidos pela Soci:"dade ~erão f,ubmotlidos :1
:1.pprova~·ão

do ministro <la Viação e Obras l•ul,lic:Js.

XIII
A Sociedade se obriga a forne~c:r de !'CUS dcp~sitos, verifirarla a possibilidade, o canfto ·JU quacsqucr oulros mateJ'i:.1,~s de quo necessitarem os navios da Armr1da Nacional ou
üS demais sorvicos federacs, pelo mesmo pn~1;o por quo o:,
tiyee adquirido.-

XJV

Em cJlwlourr tPmpo, dur::ml.1: 0 pram cnnl,rar'!Jnl. n Go' ~"!'no !.r>r;í n rlircito •le comprar 011 tomar a l'rr'f.r~, rompulsoriam••nlr-. ros yapnrcs da f\'wiedaclr•. fic.andn csf:l 11l,ri.:;:1da a
uJ]Jstitni:· pnr oulros. qiH\ precncl!alll ;r~ •·nn,Ji•;íí~'' 1lo cnn1 :·;:c·] I'. !111 Jll':\ZII dl~ 1'? IPPZI'.'i. O~ '(j\11' f1•l'l'ill I:U:I!p:·;:cJq:;, ('
<J, c.,d') Jo,~o "" qne forem frektdos.
l[.~ual :nenf e a Socieclarlc se olJri~a a SIJIJs( iLu ir, no mesmo
prazo rlc 1'? mc;·,cs. os vapores qur so inuLilizarc:n no :;crviço
o 1 se pcrdct·cm por accilclcute, dcvcuúo, nesse cu.so, submetlo~
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J'l'évüuncntc á approvação da In~pcctoria Fctlural de Navegação os plnnos dos 11'•Vll•" que prcLenc1a adquirir.
A cümpra ou frelamcnto, nos casos previsLos, set·ão. offcLluados mediante prévio accôrdo ~obre o respectivo preço.
Nos casos de forç.a maior, o Governo podct·á lançar mã!J
rios vapores, independente cio prüvio accôrdo, sen,do então po·>tc:oiormenle t·egulada a indemnizaç.ão.

XV
Para :.s

dc~pnzas

de fi:oealitaeâo a

~)och\dadn reeolhni'CÍ

Thesourn 1'\arional a quanl ia ilr> :J :OOH$

((rl'<i

ao

rnntn,.;

de
l'''is), pu•· ~I'Jll()S(res ad•·ant.ado:i, dar1do-so ;1 n•,;r~isão do con-

lraclo, d" p!Pno direi lo. por IÍI'CI'I'io do <:o1 rt'IW, sc'll dPprmliPIJCia c!,• inlerpellaÇ'ão ou ac~ií" jnclici;11. na faiín d11 cwtlJirintl'lll o li''ssa disposir;ã.o. dcr·prrido 11111 HW;: do ~~~me,;irt·.
O respecLi1·o r-ceibo ilcvcrú S1~1· enlre;;nc <'111 original ntt
vul,Jica JMma dcvidamcnL0 lcg<Jiizarlu ;i Tnsvccl.oria Fc!J,}ra!
.!c Navcgaç:l.tJ.

f>nla inoJJ."PJ'Vancía rl:1.~ ·l·iall.'·illa." d11 ,. Jl!il·:u·l", n:'í11 ..• •nd"
pl'nvadn c·.;,so rln força nwim·, a ,juizo !111 CiO\I'l'llll, a :"oci!'<l<><il~
J:c:t ~:11j,~iln (!c; ~"::~'linle; 111\lllas:
n) cl:· ;;OO$ a 1 :ooo·~ ;Jot' 'i;J.~!-~'lll (ll:l'i.~~;dol'i(l il:l!J (•!'f~'cruad:t
ou fcJt.a dr~ ~~wdu ineulllplr'ln, i<(<J •' .. , .. m elllllJII'i'll''llLI) illll~-·
;.;n!l c!;•,: ••. ,,·ala:; ''~/abclceidas;

[,J 11(' 10(!~;

far>s os

!;~lo

'1

•.lf}()1)1~(_•l·.·

(l<~J)I!)j"l

i''

1'''11'1';)'1

m;\L;, ;~ccH;tlit·io;J;u;,.,;Jio"di,'llns " Lj;:

t 1-·:-.-

!íOrl$

Jll~l·t:.;

·J·;,\

pt,·-:do

~;tso

rxlrayio, além das responsabilidade:; pelos y;\lorcs Jllll'VI!nlura
1:. ·;I :1 o: t·nn I i Ll o~:;
c··, "'' I()(];.; a !í()l)~ pc•la i:l rt·:IL'f'iill !li] inob~:"l'VOIH:ia ri c
q:J:ilqÍJ,·:· d:'.' ,·::.,, :ul:.:s "'' c'~illl :•.r·/" p::i·:: ~,, ql!:il tii\fl l1:1ja mull:t

e ..:prc!al.

_.\~ llt::lf;:~ S!~l·;io ill~jlfl:

la.·: Ut'l;! !n,~·~·,·/rq·ia }•'t'!~t·r:d l)n N:l-

\'!';:.!:a\-.0_0, ('~':ll r~~Ctll':~u. ~:(;lJt:·nf,r' deJHii·; d~,· pa;:;·:~ ...;. p:tra o nl;n:.-~fl'!l d::t \~ia1·fío e ()bt':l....; P 1.rhli<'t'~··. r' dr~..,-~,rftn ~;r.~1· ~;~lfj.-,I'Pit:l ·:

uo ;hJI'::un1·" J'i::•:inna!, d»nfr,, diJ P'''W' dt! 111 di:1.", a t~ont.at· d"

dia 1'111 qllP. fl't' l'ttltTf'.UI' p"l:t lr,~.p••,·t(lri;l ''· t•r•::pr:I'LiY:i gui:c clr
,.:,rolh!llll'lllo. ,;,,;, pt'll:\ d:• t!t•: ·r:1tl'' n:l 1':1'"::!:1 d1! rp1·~ trnla a
elau.,llia XYH.
t•;•x::l:'r:q•lt'' tillit'"· O ''"lllnl'i'' c;:drrc:'I';Í ti1' Jtkilil dir,ilo
~~ :·.~.~llll ·'''r:'t rl••l'lararJo p!il' :l!:lo do Co·:•Tilfl. inrl"Jl''illlr•ntr• ,!,.
in(l'rjwlk:·:i" t;lt ::r!(io i'l'liL:i:tl ·:"111 q11:' a :::ICirdad,. t:•uh:t

tlzreitu a ind:'nl:ljt~~u~·-ão :d~!llllW n pt'i'dpn:!n ~l r:Hlf'ãn tf,~ qnn
li.:'nta n clans11la inllllPdla!~l. fli!I 1': 1d:1 liJrl d11~~ >~'~~.,,i.nLr'~i (';ts·~~·,
:!lilllt d11s prnvisL11~ na lrgisUlc.·f\o yir;'~lli••:
1", iii
a ~li) Ll ias:
no

1111

llilll\TI'

Íllli'l'l'11Jli':ÍII

d1• IÍ;l~l

·
r·;i'i:J d:•

11 w~1~:; c·l:t\1''11" :~,.

llllJii.:l.'i

l'!'l'f'l id:•-:

;et•l:• itli'r:J!.'I,':Í!i d!' 11 111:1

l'lltl!J·:u·/p: p:ll·:, <lJIJ.!it·:•r·~" tiPsla i"'tt:•lidai.ll' ·'"J':í a ~rJrÍt'rl:ul!' dr'\·:ch P pr(·>. i~nw "'! avi.'lacla [l'.:la
J1,•pc•eloria J.'•·,':•r:ll dn :'-/a-T~rrção. :"' in:po ·-lltt•. pela fcrr·cira

vpz, o maxin1" da mnllG rcfcrl'n(P á cl:m 1tla n·pclidC!me'_!(::

infringida.
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XVII
('<~;Jf.J':Jrfn, tli'a lJtlantia tln IO:IHJO$, mn
moeda eorrt•utc ou apolices federaes, apresentando, nu acto da
''·ssignatura do eouf.raclo, o rreiho desta eaur,:ão, qun t.ambrm
J'e~pondo Jl<'las multa::; que lhe forcll! avplieada::; e niJo pagas
cJll temp" oppurtuuo.

.\,

~.:,ri••o;Jdt•, Jl:!l'CI r~·aran(Ía

)"!~Í[:Jl'lL

Ilt'

TIJP~<IIJt'O

tl;t 1'\t'I'IJ•'fi!J do

Nat~innal

XVIII

A S11eicdade, nos LertnC:-> tl<J

auLtJI·iw~·iiu t:on~Lant.••

do nn-

X..\1 I do a!'{. fia, úa lei n. :l. \J\J I, ti e Oi de jaueit·o de 1\J:!O,
t·e\·i;.:onHla pelo art. \J.l da. h•i n. í. '!í'.', tle;, rk janein1 ·de Hl'.'l,
t' velo a!'[ .. tHi. ela lei 11. 't. rJ'iG, do I O rk af:IJ:-d.n du r'tll'I'PllLI)
alllw, 11ii11 putli.'J';Í, aliPnal', lii'JIJ J'l't.il'al' Ha\·in algnm da calwLlg-l'IJJ. s•!lll prl'.via auLOJ'i;r,ação do llovnJ'IHI, soh pena de cadu:·"lad'~ do t:onl.rado, indt•pt•ntJ,•uh~ de iniPt'fwllal.:iio 'Jil aeção
,iutlieial, eulll perda. lia. eaur,:ão de fJU~' trata a l'!ansula an-

llll:J'O

~crioJ".
~u]Jt)Jdl•ttdido

esl(t qut~ l.amlJt'lll nãn llw (, Jll'l'llJit.ido, salvo
l'l.,·,via ;udOl'izw:iio uu Govr.J·no. aft'f'!.at· a. lun;.;o prazo qualqu,~t· mt 1·io do ,;ua frota, sem i l!CUt'l'l'J' na pt:ualiúade acima
edipulada.

XIX
O contract(} vigorará pelo prazo de 10 annos, contados da
data em que Jor registrado pelo Tribunal do Uontas.

XX
A Sociedade não poderá transfcrit· nem arrcmlnt· o consem IJl'l:•via autorização tio Govcnw.

{!':.ll'lll

xxr
Em l'asu di' desintclligl'ncia solm') a mtcrpretação tlc clausula,; tio L'untracf.o, suoritada ent.re 11 ChlYcr·no u a Sodr>dade,
i'Prú a q11cstão sulJmclticla {i decisão do miui;;lro da Viação e
Uut·as P11h!ieas.

,
·
Ri a Sociedad•} niin •;o ennfornJUJ' eo11' a rcsulu~·ão t!csf<•.
~Prú a quc;;tãu re~olyida por arhilramcutu, ,.;egunúo a.~ frírlllU las lcgacs.
Fiea en(emlidu qtw as questõP~ previstas em elausulas rio
eoutrado, con10 as dn mull.a~. rescisão e oulra~, uãu se aclla111
eornprrhenclidas na presente clausula.

XXII
O contracto celebmdo rm virtude da autorização constante
do ar[. 8G da IPi 11. 4. fl5fí, dfl lO •li' ag-osto I! o correu [e êUlllU,
'lão dar;í Jog-ar a despeza. para os cofres pulJlico;;.
Hio de ,Janriro, 2fí do novembro do Hl22. - l•'l'(wcisco Sd.
Leis de 1922- Vo!. IV
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.\.CTOS IJU PUDEit EXECUTI\ O

DECHETO N. 15.8;)1-

DE :!::i DE )10\'E\lllllO DE 1\l:.!~

Eoncedc á Empresa de Nnvr:qaçr1n Jfncpclie, rk Jli'Opricdode de
Crn·los Jlor•pc!.:c .lnnir!l', os j'ol'rJ!'''s (/r: IJW' uuso,/.'11, o LluJJÚ
/Ji'I/Si/l'i/'11, ('011/U Sl!r ictiruk 1/1/11111/11111, I'.I'CI'jllll a SllÚPCIIÇÜO,
JIW'II 1/IJI, SCI'Vil,'ll 1/!: natWUII('(iu /'l'ljlt{UI' r·n/t'r' ns [~'SI111/ns tfr:
Sonta Cutflw·iua, flllt'llll!Í, S. /'uu/u r• Liio t/,; ./111/I'ÍI'II

Estado~ l;nido~ tlo Bm~il.
Jlo,~pd; P Junior, vro pt'h'l allnr}WkP, " u~amlo ria auluriz:l-

O Presidente da Ht:publiea do;;

atlrndendo ao que rerruer•.•u Carlos
rio da

l•~mprcsa

de Navega\:fí,•

r;ão constante do art. 5:!, n. XXII, da lei n. :J.'J!ll, tk ;, Lle
janeiro Lie i!J:!O, rcYigora·Lia pl'.lo art. 'JL da lei 11. L:!U, de ~)
de jaw•.iro d!' l!l21. " que I'Oid im'1a "IH vigor. 1:111 virltuiP do
arL 8li, do deerPlo 11. •,. :í.ií:í. '·'" lO !],. ago~lo do coiTCnle amw,
dt•ercla:

.\rtigP uni<'o. São rnlll'!'diúus ;í. Empi'P~a tlr :\avt•g·atão
Ilonpdn.\ du Jll'oprit~dadP dt• Carlu,.; llot![H',kP ,ltlltinr. lllPdianLIJ
a~ ~~lau~ula~ que 1'0111 ~~~~~· llaixHIII, a~~i:;n;Hia~ [H' I" IJiifli~l m <i•!
Es!atln da \'üu:ão P Obras PulJlica~. 11~ l'a\'111'<'~ "" q111' .~osa,·a u
Lloyd Brasilniro, eoHw ~LH'ÍPrladP ann11~·mn. ~~~h n l'f'f!imen
appt'D\atlu Jll'lo.~ dl'l'l'!'ill·; u.~. ~>.!111:;, tl1! ;.!;; "'~ i't'.\'I'I'Pirll !In
1 \JOG t' '/.'i i:!. c! I' 30 Lln ,i[,•zemln·o rk l DO\\ t'XC:l'}li o a :;ullv!~llt;iío,
para um sPrvit;o de ,nav!'gaçiíu l'l'glllar ''llil'f' u~ l':~lad,•s de
l:::ianta Catharina, Paraná, S. 'l'auln L' Hio rJp .lan!'il'o.
Rio de .Janeiro, 25 de noven1brn de UI:!J, 101" da JJJ,Jcpeu-

dencia c

3/l"

da Hepublica.
,\nT; ll'H

v_,

f~11.\·.\

Bl·:n;-l.\IIDI:'-1.

Frllw·isl'u Sâ.

maus ulas a que ~c refere o decreto

11.

i tU\ 57, d s~;ta data

1

A Empi'rsa dr Navc:;-at;ãr1 lfn•'Jlt'lu• .':e .11Jrig-a ;t
séde em Florianopolis, Esla1lo Üt• Santa Ca:J~arlÍla,

trr a

.'iu:t

li

A Emprrsa se obriga a fazer n ~"guinll' 'il'I'viço de navegaçlio ~
a) linha rl1' FloriailiJJ)ldi::; ao Hiu de .Janeiro cum t':<l'alas
por Itaja:hy, F;. Francisco n ~an!os·
'
ú) linha dl' Florianopnlis a J;agnna:
~) linha Rio ,\~)·anctP-Par;í: llllla Yia;o;l\111 redm11la lll!'ll~a!,
cu1n.r~calas !'}li ~. J•'!'Dnrbctl, Par;magu;:í, 'kanlus, Rio, Vici"l·ia,
H a lu~. :'llacniP, ftt'f' 111•, CaJwrlr>llo, \"a I :11, Cr,ar;í, Tutoya P. ~r a_
ranhao.
Na linha a será rmpregado 11 vapor Annu, fl ürlla c;<.'riíu
cffectuadas duas viagens redonda~ mrn~ae~.
_i'ia.~. linha~ h e .r srr;í PlllpJ·pg-:ldo o ,·apor Mo.1·, P ndlas
serao fPtlas. rnspcdl\·am!'ntr, qualro c duas vingrns redondas,

mcnsacs.
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lcica Pntendido qun, alt'au

da~ Yi:tt;"l'IH! ··~Lipularla~,

pnt!er{t

:1 PllllH'Psa !'aí>:t't' out.ras via~:;r-m; rxtra'lrdinaria~, cw:.;undo os in-

r rresses do ~~ommcrcio .
. \;; r•sealas mcncimwrtnR ptHklll Hl'l' all.r•rada~, ~llppl'iruidas
"11 suh~lituida;;; pelo C:nH~rno, Jn <ll:t·•lrrlu f'llttt a f'Jill'l'l'~a.
O r:mpr·Pgo dos clous YapoJ'I'S da f'lllJil'f'"<i. Jlllclnr:i. Lambem
~rn· l'nito iHt.li!'ferPt!lmllt''llLC em qualqurr vi:1gr•nt ti\lraordinaria, srm prrjuizo, porém, das acima esliJ!Uladas t>llf'í;.:nloria-

mnnlc.

nr
O Y:tpr1r .\111111, fetu aeconunorlaçií•·.~ para :l:2 p:\.'i'':lg'f'tro>i de
·l" i:lassn r ·W d1: :J• dassr. porü••s para 7:!0 ton••ladas "" ear·ga e
o vapor Jlu:r, ac•~omnwdar;·Üf'S para :!li pa~sat;Pir'o" d•: l" clase<~
o ::o dr ~· classe n porÜn'l para 3'27 f andada~ rln ca r.!! a.
Am]ins dl'\'l'lll Sf'T' Jll'ovidos dP illurniu:lCii" ,. \·r:nlila<;ãrJ
<'IPd.rieas, I' In f.oLIO~ os cnmpart.i trll'ntol:', san i I a ria,; [J;J t'a pa~sa
;;·,.ir:os das ·duas r·IassPs :wparadamcntf'. hnmha~. P apparellws
para r•:diw~çiio d1~ i1wr•urlio. app~ll'"lhns para ~~at·ga (' descarga,
:1!ranar;ão, (Plr•;;raphia sr:nr fio c df'nr<ns '·>ill''''illr•nl,•,.; P ;lJil'I'Sf,J~ indispr•n:;a\ f)b ao Rt'I'Vir:n nau I irn. ''''IHIII ljllt' o Tl!llfll'l'(} rle
lilldi<JI'f'iH.'Iil'.' t!l·dinilt'ia,.;. ri•· ·;;il\:t·-\ id:t.', .r,. ,.;,tio..; d•· :':th a1.::i" I}
~>ll.i••rl"~ de~Linadns :w u~·r1 du.~ jm ..;:<agcin>s ;.;r•rão fixado~ em
lal~t•lla t'"Jll'C'ial, ot•ganizada pela '''mpn•za e :-:uuml'! tida ti apJll'oY;u:ilo da fllSJWcl.nria IF:•dr•r·al dt) .:'ia\cgar.:iío.

IV
llf'nlt·u dl' :Jn dias da data em que for regi~lrado o ~on
t.ract.r• pelo Tribunal d~ r;ont.as, a ernprcr.n llcvcr:~ rrpr~rnfar
ú appr·11vaç:iío do l\liul~Lerio da Vi:u;ão, por inlt•r'Tllf~dil• da Jn;;pl'l'!rll'ía F••d,•r·al "" \a,·r•gariio, a lalif'lla gl'f'al d"' pt'I'C"S dn
pa~..;ag-1'!1~ P l'rl'! !'~, dias de• sahlda dos vapor E", lJ'' •·I os de ei~~a;::. d•·Jlllll'<l. 11"'' p11t'l.n~ 11 prazr"' da,.; via;.;r•ns nas o.;ua~ ]inllas.
l •I !la \'I'Z appT'II\;ula:4 lar·s I;JIH.:lla~. llllt·ign-..;,. n ''IIIJIT'f't:a ;t
Ill:lTHial-as pnbli1·ar 1111 !Jiuriu U{/'icial, no prazo Lh· lO dia~;,
~"illaflr, rb rP~rrrtiva apt>L'•JVar,:tn ~~ :í. sua ntsla.
Os pra;rl\~ de Llemora nos purL11::; conlar-ô"'-hiío rln mn''H·rtf" 1':11 •Jl!P •N vapol'f't-ó fuudcarmu, quer sej:1 1~111 dia ulil,
>JlH·r ettl dia Ieriauo, e:1lrndcndn-;:.,. qw~ u nraxin1r1 kmpo d:1
dPnlr>J'a não ,; (lhl'igatnrio, devPndo as anl.nridadps l~tCll'JS dnspachar· ns vap'll'Ps ant.Ps rla fPI'nlina•;ã•J dt·~sc prazo. sempre
que se.ia pOEiiivcl, logo qun for eoucluiuo ll servi•;n de carga o
d(~searga.

v
A
l./'IL...;

f'lfiJll'eza

olJril!.'a-<p a lraJ\-.;purlar

;::raluílatJ•"n(c

crn

\.(1(1111'(~~:

írr:-;pr•el"'' feder·;1l e ns runrciouari11s ['i·;c:wc; Lla In·
FPdPra! de 1\'avega.,:ã•J. qnalllln viajaJ'f'lll Plll c;nvif.;o;
. . b' 1_1111 pn~,.;.agr:_ir•l rfp rr~ I' Plllt:n ri•· pr••'>r>. d,•,;Íf'llarln.-< J>Pin
~lrnr"IPT'lo da \· m~,:an e Ohrns Pnhltt•as, ~'Til •·ad:1 \~IJ'"~' c viagt•tn:
,
c) as 11mlas d~1 Cnrmin, 11o:-: f••rmos da legi~lac:ão vigenle,
.azeudu-as conduzir Llc terra para bordo o vice-versa;

o) "
~-p<•,·l.oria
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us eJIIJlregadn;; ''ll'viTt';!adl'~ "" ~c1·vi1:" _ll\l·:::tal:
ns objceln~ re:ne!Udo:< á Sr•crelal'J<l de Vlfl!;au e {)lJras
PulJlicas, on a quaesqu('r _rcpal'l i1;úc~. a ella. aunexas ~ll vor
ellas cxrwdidas c, bem assnn. os destmados a~ exvus!(;ues ofticiaes ou autorizadas pelo GovPrnn:
.
.
f) os dinheiros publicas, na fúrma das lms em VJgnr; .
u) as sementes e mudas de vla_nt.as ~~ instr~mmllos agrleolas destinados a jardins, estabclecltnenln:-; IlUbheos nu ag!'lcultores e remettidos pelo Govcenn ou po: . quaesquer soei e·
uades . ou syndicato;; agricol:J,s por clle aux1l!ados.
ai
f)

VI
A empreza obriga-se a conceul'l' franf<plll:te, wm abatimento de 50 o/o sobre os preço.s da~ respectivas tabellas, á
força publica nu esc oli a conduzi mio prl'sn:;, l', eom o Li e 30 %,
vara qualquer out rn transporte, vor eonta do Gov~rno F e·
dera! ou dos Estade:-, não l)revisto ua clausula antcmor.
VLI

As tarihs de fretes e pac;sagcns :-ó poderão ser all.erada~
de dous em dous annos, pela revisão das mesmas, de mutuo
accôrdo.
VIII
A empreza obriga-se a fazer a distribuição ela praça dos
geus navios equitativa e proporcionalmente por todos que
della se queiram utilizar, realizando essa distribuição, em
caso de accumulo de carga, com a maior imparcialidade, medmn te rateio dessa XJraca.

IX
A cmpreza apresentará ao respectivo fiscal da Inspeclo·
ria Federal de Navegação, segundo os modelos que lhe fore:n
indicados. a estatística do mnvimcntn de passagr~iros e cargas, receita e despeza dos vapores, quer para as viagens obrigatorias, quer as extraordinarins, di"criminadamenle e por
trimestre. obrigando-se neste particnlar n miniHtrat' com hrcvidadc á mesma inspect.oria as infurma(;úes e dados que lho
forem re'quisitados rara quah!lll't' Iin1, ficando respun~avd
pela. exacticlão c ant.hcníieidade du~ rladns fnrneeidns· bem
assim apresentará até t5 çle man:o ril' eada auno uma' cópia
do balanço do anno anterwr, melusiVt' a conta de lucros c
perdas, p~ra. que se possa conhecer. d1' modn elaro ·r preeisn,
a renda l1qmda ou de(icit e a dospP-m discf'iminada do custeio
dP serviço cffccluado,
X

Além das Yistorias exigidas pela lcg·islação em vigor. ficam

os_ varores ?a. empre~a snjrilos á.s qu~· f~rem julgadas ne-

C~::.sanas! a Jl!IZO do ilseal ela Inspcelona I ecleral de Navegaçao, obn~an?o-s~ a empreza a eumprit· immediatame!Íle
qualquer mi.Imaç'tQ clecorrc·nle dessa~ vistorias.
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XI
Os vapores da empreza gozarão de vanlagrms o regalias
ele paquetes, de accürdo com o regulamento da Marinha Mercante e navegação ele cabotagem, ficanrlo, porrm, suJeitos a
cssP rrgulamento e aos da Inspcclol'ia Federal dn ~avegação,
l\(• Policia, de Saude, de Alfandega, elas Capitania,; elos Porl.os c ontrns qtw existam ou virrrm a PXiRlil', rcfcrcnlm: c applica\·Pi~ ao ~r·r\·iço do navegação r.~tipulado, no que núo conf.ravi.•rcm as presc,nf.eg clausulas, oln'i>mnlln-SP a f'l11!H'Pza ao
se11 fid cumprin.•ento.
Gozará tambem a empreza dos demais favore!:' e regalia<;
concedirlas ao Lloyr:l nra<dlriro, nmqnanto era :;ociPd:Hlc anonyma, cxceptnada a i3llbvenção.

XII
A rmpreza obriga-!'P a P.ofahelrcrr trafego mufuo com
ns companhias rxploradoras dr• Pst.rarlas rlr• fPt.To ou Yias dn
nayp_Qaçiio qnc vr>nham ter aos J10I'Ios servidos pelos seus vaporrs; o.~ acc.l)rdos promovidos pela emprPza serão subrrd1idos ú approvação elo minislru da Yiacão e Obras Publicas.
XTII
A rmprrza obriga-se a fornecPr, rlo;:; srn;:; depositos, rm
F'lorianopolis, verificada a possihiliclarle, o carvão de que nec.Pssitarr,m oc.; navio.s fla Armaria Nacional ~~ os rlrmais scrvi~os frderaes.

XIV
Em qnalqner tempo, rlnra:nte o prazo do ronlracto, o
GoYerno terú o direito de comprar ou tom:w a frPic, compnlsoriarnentr, os vapores rla empreza. ficando esta obrigada a
Hulntit.nil-os por outros. nas ~'Ondi<;õPs rxi::rirlas nPst.c con!Pacto. no prazo rlr 12 mrzrs os qtw forem comprados, e desde
logo os q1w forrm afrr!arlo::;. Tgualnwn!P a PmprPza ohriga~c a Sllbslitnir, c no mesmo pt•azo. O>' v::tnores que sr, inutilizarcnt no serviço 011 sr prrrlrrrrn J10l' a0ridrnf.P, drYendo
npsses rlom; casos snbnwttrr prr;viamrntc ú apnrovação da
TnsrcLoria FPrlPral rlc ~ayr_oa17i'io os pJa,nn3 rliJS n:wios que
prr[r>nrla nrlqnirir.
·
A rompra ou afrr>tamPnlo, no~ casos arima rn·r>vistoR,
sPriío e.ffrelnarlo~ mediantr, fll'15Yic> :weür·Jo .':c>lll'<' o res-perli\n prPÇO.
Nos caso.s Llo ron·rt maior. o GoYPrno 11nrler:'t lrmrar mão
rlos Yaptn'PS, inflrpPndr.ntn llr :li'C'Imlo pn\\'io. SP11do poslel'i.onr nn
t'r'"·''J:uln a imlenm i':nr:fío.

t,.

XV
Para _as rl.c~przas rln fiscalizarão rnt.rarú n empreza parà
~. DPlrRarm FJ~cal rlo 1'hPsom·o Narional 110 Estado de Santa
Cathanna com a quantia de 1:800$ por semestre.~ adeanta-
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dos, dundo-s1~ a rescisão do confraefo de vlrno direito, por
decreto do Govcr11o, ~em dependencia de infcl'pelJ.ação ou
accão judicialj na falta do cumpl'imenf o desta disposicão, de~
corrido um ml'z do semrsln•.
O respectivo recibo devPrú SI'!' t!nlrl'gue rm origmal ou
publica fórma, devidamente
legalizada, ú Inspcctoria Federal de Navegação.

XYI
Pnla inoh:-e1·vancia das clau::mlas do eonfl'aclo, não sendo
provado raso dL~ for~,;a maior. a juizo do !~overno, a cmpreza.
f'iea sujeif.a ás set;nintes multas:
a) de !tOO$ a ~00$ por viag·em ohri~·aforia não PPfecluada ou fpifa Llc muJo incumplel11, i~f,, ,., sr·nt etmlprimPnio
das escalas r> si ipt dadas;
b) rll' ;!Ol[l a GU$ pnr pntzo rk lrr•.-; llri!'U., 1111 fral'r;iío d.PssP
prazo, qne <·xcerJ,.,. d:t fixada para a .~al!irla do vapo1· dos portos inteia!'S u Lias rcspecl ivas escalas; si es~u pmzo exceder
rJc .~s h li!' H:'!, fH'lll Jll't'via an f lll'izat:iio d11 n""''l'no. ~~·1·:í ronRidel·ada eon1o não feita a viagenl, apfllieada l'llfilo a mnlla
}ll'evista na IPIII'a a;
Essn prazo ser· á c uni alio :::i'mlr'llf u lJU:.tndo a dt'mora ftn·
maiot· de treR I!Oras.
Jg;ual mulla será imposta vor· dia de t.ltJlllllJ'a 11a chrgada
dos vapo!'l'~;
e 1 dp 1 OO!fl a :?00$ pela dcmom na c·nlrega das malas postaes 011 prdo m:ín armulicinnaJrPIIIIJ dPll:ts P UI' ?íOil~ llll l'llSn
de Pxl.ravio, al(•I!J da l'I'SJIOII~ahilidadr• fll'los Yalon•,.; "''lias
contidos;
dl Ll1! 100$ a !íllll$ vela illfl':wl'iío rlll i11oh~1·r·\·ancia dn
qualqul'l' ria.~ elan~ulas du eonf l'af'f ,·; p:1ra a qual nií11 1]1:1ja
mulfa i'SfH'rial.
As mulfas sPr·iío intposfas JIP]a Jnspr>cf.,ll·ia l<'f'dl'l'Hl rle
}';aypgação. com l'I'CIIl'So a11 1\linisl!'o da \'iaç>iio e Ohrns Pn~
ibllca~. e dnv!'r·ão SPr pagas na DPlPgal'ia .Fiscal do Tlwsonro
l'laclonai no Est.arln rlP 8an(a CalhaJ'ina. rlrnfr·n do pr·~zn rir lO
rlias, a eoniar dn dia !'lll que ftn· l'llfi'Pg!lr• ú J•:ntpn•za JH'.I')
.fisea·l, a rPSJwrtiYa guia dP t'Peolhimr•nto.
J>ar·agr·ap'lw nnlen. O ··onf racl" carlul'ar:'i r!P p!Pnc.. di 1'1' i f n
o ns;;-im SPr-:i. dPe!amdo Jllll' :wlo do Uovr•rrw. inrlr•twndPllll' dr!
lntr>rpr>lla·,:iio 1111 acçiío judicial. ~r·m qui' a Em preza f Pilha diJ'I'ifo a indPmr:izar•iío alg11111a P pr·J·d,.nd" a l':lll(':ÍO dP qnn
trata a t·lausula XYH. n111 rada 11111 d'JS :-·r·.g-Hinlt·-< casrJ's, af,'m
dos pr·evistns na lr•gislaçiín YigPnll':
1". Si ]JOIJYI'I' Íllf.PI'I'U[Il;iío dr• \'Í:lgl'l!,; ]'lll' pl'aZII f'Xl'erJt•Jlf P
á !JO dias;
·
2". no caso rir mulfas rPpi•lidas pr>la inf1·arr:iío da nwsma
cla·ll.'ltrla rln con I J'acf o; pum a applir·ar:ãn rlr'.'>'a pr>nal irlarln
~'<rní a l<~lllfll'PZa rlr'virla r• pt·r;\ ianw1rl n avisada pPia lJ!.~pr>cl nria Ferlrral. di' .'\'aYPga;::io an impnt·-1 hP ,.,, ~. prla frrePira
:'ez .. o .maxrmo da nmlfa t·r•lr•J·r•nlr· :i cUI\1.-'IIIn 1'1'\ll'fidanwnf,,
mfrmg11l:1.

XYJI
A li:mprrzn. nara gnJ•rml ia drt P'\Pru~fín do ennfraefo. deposilaJ·;\ Itll Tlll'"llltl•J :'\:wional a qtwnfia "" ::í:OUOi\l, l'!l1

AC'J'uS JJ(I i'ODf.lt L XJ:Cl !TI\ 11

moeda corrente ou em apolices, apresentando o recibo desta
caucão que responde tambem pelas multas que não forem
iPagas ~m tempo op(portuno, no acto da assignatura do contracto.
X\~m

O contracto vigorará pelo prazo de 10 annos, contados da
data em qne fôr rrgistrado pelo Tribunal de ·Conl as.

XIX
A Empreza obriga-se a não alienar nem afrnlar navio aldn sua frota sem Jll'f;via autoriz.açüo do Governo, sob
JlCna dP ,caducidade do cnntracto. indcpenrJPntr de intrrpclh'tllll

lar;ão ou acção judicial. e perdPIH1o a caução de que trata a
clausula XVII. Não poderá igualmrnte retirar nenhum desses
naYios da cabotagem, a nfítt sf'r' Lambem mediante prPvia au1n!' iza~.:ão do Gn\'eJ'nn.

XX
A Emprcza não poderá transferir o contracto nem arrendai-o, sr>m pr;lvia a-utoriza~ão do Govl:'rno.

XXI
Em raso de desintelligencia sobre a interpretação de
clausulm; do contracto, suscitada entre o Governo f' a Empreza, se1'il a qurstão submettida an 'linis!J·o da Viaç:ão o
Obt·ns Publicas.
Si a Empr·Pza não ~e conformar com a resolução deste,
RCJ~í. a qnP.~tfic, rPsolvilln por al'lJi!J'amcJJl.o, ~P~undo a~ fornmlas Jpg·ars.
Fira entrndidCJ que as questões IJ)revistas em clausulas
flo contt·acto. como as de multa, rescisão e outras, não estão
romprchrndidas na presente clausula.
Rio de .Janeiro, 25 de novembro de 1922. - Francisco
Sá.

AJ•prnva prn,il?l'to e m"Çmnento supplernentar, na impnrtancia
de 1 :63:J.$7fj3 (um conto seiscentos e trinta e tres rnil setecrn/n.~ e cincoenta I' tres réi.~). de peauenas lllteraçúes
no Pdi{icio em constrncr,úo para a estação da Estrada de
FPn·n rln Paraná em .tntnnina, e proroaa novamente os
Jll'a:os para conclustío das obras tlu mesma rstar·río

O Prrsidcntr da Republica dos Estados Unidos fio Brasil,
altenrlrnrlo ao que requereu a ··companhia Estrarla rle Ferro
Sfío Paulo-Rio Grande", arrendataria da Estrada de Ferro do
Paraná, para observancia do digposto na lett.ra b, da rondição
5" da portaria de 21 de .ianriro do corrente anno, do Ministerio
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rla Viação o Obras Publicas, e tnndo mn viRia as informações
pela lnspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. f.• Ficam approvaclos, de accôrdo com os rlocument.os que com este baixam ruhricados pcln clircetfll' g·cral de
Expediente da Srrretaria rlr EMarlo dos NPgocios da Viação o
Obras PnlJ!icas. o peojecl o c o oJ·çamCill o snpplcmrntar, na
importancia de 1 :ü:33!)753 (um eonlo Sf'i~c,ml os ,. II'inta n Ires
mil setecentos r cincoenla c (l'C'R r;'is), para altrrnçõcs no odificio em constrneção para a psfac:fio da Estrada rlc Ferro do
Paraná em Antonina, rnjn:-~ ])l'fl.iPclos o oi·çamcnlos for~un
approvados pnlo dPcrnl.o n. i!!. P.:H, rlP .27 do maio de Hl21.
Arl.. 2." Os peazos fixados nos rlPrrPim; ns. 1ft .8:-llt, dP 27
de maio de 1D21, c 15.·131, rfp 2:l r!P novnmheo do mesmo am1o,
e prorogados succcssivamcnlc pdos decretos ns. 15.373, de
22 de fevereiro do eorrenlo annu c 15.lt90, de 20 de maio pro~
ximo passado, para eonelusão das obras de eonstt·uc(;ão da
nova estação da Estrada de Ferro do Paraná em Antonina e
das obras complementares do que earnre a nwsma oslac;ão,
t'icam noYamcntc prorogadn;; nf r' 30 ele no\·ernliro do corrente

v restadas

aiiTIO.

Rio rlc .Tanciro, 25 de nOYf'mhro l!P 192'?, 101" da Tnr!cpondcm•ia P :H• da ltcpuhlirn.
AnTIIlln

nA

RTL\'.\ Br.nNAHf•ES.

FJ'nnriscn Sá.

DECRETO N. 1:í. A:i f i - rm

~fi

n1r.

NOVEl\mno

nr. 1022

Dnooa o § 2• do al't. 2" do decreto n. 1;J. 809, de H de n:ovrmbro da cnrrrnf,, mmo

0 Prr>'<irl:>nf<' d;l H'"r"J,I ·,,,~ ,J,;, F.. 1:J,Ji, í' ~:i.l,· .!1• T~r:~~;jj
decreta.
Artigo nnico. fi'ira dcrogado o § 2" do art. 2" 1lo decreto
n. 15. 80!l, (!c J t r]p noycmhro do l'Orrrntr annn, pnhliraclo no
IJiaJ'io Oj'{il'inl, dp l'i dn 1nrsmo mcz.
Hin dt• .J;nwit·o. 0111 "!l :lo nOYI'JJJlii'O de !!)'>". 1·1'1" <h Tn·
tiPpr·ndr•n,·i:t ,. ::i" rl:t ll•'[lllldir·~.
-'.P.'l'ITI'H JJ.\ ~:;11.\'\ :REfl.NAHDR~.

J o(íu ].ui: A l;•t>s.

ACTO~
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DECRETO N. 15.860-

DE

29

DE NOVEMBRO DE

19:.?2

ATn·f! no Aliuistcrio da Justiça I! Negocias lntel'im•e.~, JWI' conta
do P..U'I't:íeio de 1922, rredifns S11Jlplcnwntares, 1111 im]Jm•tanr·ia lotai dr 1. U7 ;li2.'i$, IÍS 1'1'1'bas ii", 6'. 7" c 8" do tll'-

liuo 2" tio tlerre•to u . .~ .;)fj;), de lO 1r aans/o dr• I!J22, }Jal'n

occon•e1' no JW(Inmcnto dt? subsidias r dcspezas de imJli'Csstio r }1111 bl icaríírs dos drbntcs, rlu.rontr a pi'Orognr:tio
r/11. llf'l1111/ SI'SSrtO do nmlfll'r'SSn rYntim111/, 0/1; .'1 rfn f'01'1't'lli"
?11 e::..

O PrcsirlcntA da Repuhlicns r! o~ Esf a do~ lTnidoi~ do Brasil, I endo rm Yisla o disposto no 11. 1 do art.. J23 do decreto
n. fi. 555. de 10 de agosto de 1922, e onvido o Tribunal de Con1as, no~ I pr·mos do n. III, do ~ :2" do art. 30 do rPgulamento appro,·ado prlo rlrcrrto n. 13.868, de 12 de novembro rir 19Hl,
n·~olw abrir ao 1\IiniRfcrio ria .Tn~f.i(~a c Nrgorio~ Tnfrriorr.s, por
ennl a do Pxr·rc Íl'io l]p 192'?. rrrdi los suppiPnlPnf arPR, na imporla11Cia lolal dr• I .L \I :!i;?G$. :'ts \'l'l'hrt~ :i". li'. 7" I' X·" d11 a1·l. :'"
rio r!Pi'r<'ill n ..\ ,;;;~::-. rir 111 dP ago..;fn rln I~:..'~'. ~Pilllo .·: í·l: I ?:í~
:í YPrha ;;o: ~itl :~lflO$ I: i: r•on,;:ignar;:ín- '< lli1Jl1'1'i<"-iln l' pn hl irar;iío rh..; rl••llaiPS, 1'111 rint·n 1<1l'ZI'.S». da \'l'l'lla ()"; H:?L::JOO>l\
:í yrrl1a G"; :Hi: 000* :J ron.'>ignar:iío -- « llll[ll'PS:,[ín 1.' publirnr;i'íP'\ rJoq rlrbalrs», da yrrha 8', para ocrorr·rr ao pagamrmtn
rlr~ snhsidio.4 nrm ~enadorPs r Drpufarlo~ Frrlrrnrs r rlrspr,za~
rll' imprPssiín r• pnhlicação rios drhaff'q •lnranlr a prMogar;:iín da
arflwl S•''"iío rio l:ongt•rsso Narional, atr> :1 rio rorrentc mrz.
11 i11 dP .Tanrirn, rm ?~ rir noyrmhro r! r mil novrrrnt.os c
vinln ,p dons, ePri!csimo prinll'.ii'O da lnrii'Jll'l1dPrwia t) lr·igesimo quarto da nepublica.

AnTJrun DA SILVA BEn.~ARDES.
Jorio Luiz Alves.

Abrr ao Jfinistm·io da .TustiNT r ,Yrrtnrins lnfrl•im·es, por
rnnl a tio r.1:m•cicio dP 1922, crrrlifos su p)llf'llll'lllat'I'S, na
impnrlrmeia total fie I. 06fi :62!í$, tí.~ l'!'l'bas :)• r 7" tio m·ti(lo 2" llo drn·eln 11 ••j,;)'!i!i, dl' 10 dr aaosfn tlr .f.ll22, para

ao paqamrnto

![,;
subsidias aus Sf'll!ltlnl'i'S p
dumnte n Jll'ill'()(fO\tÍn dn. netunl sr>sgiiu !lo f'i,ii(Ji'f'SSn Xarinnol. nf,; .'1 r/,, uutuiJni r/,•s/t• rwllri

orem'l'r'l'

dr]Jutotlns

frrlrrar.~.

O Prcsirl••n!P da Rrpnhlira rios Estarln;; TTnirlo~ d<~ nrn,il.
f.PJH]o f'lll \·i~la n fljc;pm:dn 1111 n. I do :11'1. !:.>:3 ri•J drnt•ln
ll. f{,!í:í:-t. de lO rio a!'osln dr UI.'!:' P 011\'idn o Trihrmal r]p
Contas, nos termos do n. T.H. do ~ .?" dn al'l. :w fi" rP 1.nllamcnto approvarlo pelo rii'Cl'Pto n. 1:1. R6H. dl' ·I:.' ri•· 11·1 I'Pmllro rir I ~I 9, rcwh·e ahri1· rto '.\!inisiPrin da .Ju.;tiea r• '\rgnr~io~ Tntr>rinrP.,, por ronla do PXPI'C'ir•in rir 1!1:'!, rrt>rlilos snpp!PnH'nl~n·r·s. na importanri:l lol:1l df' t.or,:-; :n::>:-1~. :í.; YPrlias
f!' " ·i· do a ri. ;_>·' rln r!Pcrrt,, 11. L :í:íG. l]p lO dl' a!"n.;fo rle
1~?'.'. ~Pnrlo '?U :1:?5!\\ :1 wrha ;," P 8:'1 ::JOO$ :'t wrha ·;·.para
ol'rorrrr fiO p::JzJmrntn r!P snh,idio"· a ,'Pnar!>Jrr~ f' rlrpntarlos

. ._ :.u:ros

fJÓ PO()fft E X ECTl'I'I \'íl

fcd~raes, durante a prorogação da aotual sessão do Congresso
Nacwnal, até 3 de outubro deste anno.
!Rio de .Janeiro, 29 de novemlll'o dr In.:.>?, W! o da Jndcpcndrncia e 3.io da Republica.
AR'I'JH'Il' DA SILV,\ BERNARDES •

.loâ.o Lui;:; ..Jl1•rs.

DECflETü N. i!í. 8G? -

IJE

?\1

DF: ">OVJ<!\JnflO DE

1 fl;!:!

Aln'l' ao Ministerio do Justiça 1' Ir,~oocios
l'nfc1'iorcs, por
~o11fa do c:rerodcio rf,! 4 922, l'l'rditos SIIJlJlll'mr•ntarrs, 1111

't!11pfJ'rtancia total de ·1.8fi6 :2!i0*. ás vm·bas ;)" I' 7" !lu m·tiou 2o do d•·n·eto u. 4Ji.'ifi, tlt! 10 dr IJ(fuslu tf,• 1922, Jlll!'a
occm·rt•r 110 JHI(Jamenlo t/1• s11l1sidius
oos 111embrns dn
(:on(fi'I'S.w
1JI'I'indo r/e

,Vaciorurl. dwrantc a.
I O dr• 111/ll't;o 11 2 di'

SI'.ISri,~ r.!'lrom·dilllll'itl,
11111io rlt'slr~ 11/mu

nu

O P1'1'sidPnln da Bnplllllira dos (i~>;fados Unido.~ 1ll) .Brasil,
tP!Hlo f'lll vista 11 disposto 110 11. ·I rio al'f. J?:l do dPnPto
n. lu55·'í. rln ·lO dn a!!oslo dP ·I \1'!:! r nu,·irlo o Tribunal dn
Conlas, nos tPrnws do n. Ill, do ~ :'" do arl. :w do rPgulamento approvarlo pnlo dPe.rt'fn n. 1:l.81i8, rir) 1:? fll' novmnbro de 1\1119. rnsnlYn ahrir ao l\lini~lnl'io da .Tu~ti(;a P NPgoclos Interiorp;:;, por conta do r>xrrr·ic.io dr• 1\l'.''.'. ·r>rr>dilo,~ SII]Jplnmrmtarrs. na impnrt.ane.ia t"tal r!P I. 8rítl :'?:íO*. :'1s YPI'has
5" n 'i" do arl. ~" do dl'tTP!n ll. I.:.:-;;,, dP tO di' agn~lo dp
Hl22, SP!Hlo ·P:í::':íO* :'1 wrh:.~ ;,·· " f •.í:ll :OOtl$ ú VPI'Im 'i",
para oer·.orTr•r ao paaamento dr> snh"irlios ans lliPlllhros do
~ongrP~so NarionaL 1111 JWriorltl dP 1 O rlr ntnrr;o a 2 dP maio
deslr. anno, durnntP a srso;fin "xtrnllrrlinarin, rt>nvoeada rlc
accôrdo com o rlecrPto n. 1fí.351. c]p 1 rll' fPYt'J'eirn de 19?:'.
nio dn .Janeiro, !.'9 flp 110\'l'lllhl'o ik J()},:!, 101" da Jnrlcpcndcncia n 3'1° da llopublica.
J\ll'l'lltêR TL\ :'ITX.\ I3ER!\1.\1\DES .

.Joiio l"11i:

DECBETO N. 1fí. 8ô3- 111·~ :'0 rm

.Hres.

KOYET\IBHO

nr. 1922

Derlm·a a 111'(/Pncin na. dPsapi'O'Jll'iaçiio rios fPI'I'rnns rr•mprrhPndidos no t1·a.çadn da. val'iant~ dr Pná rí fi• J'm·ada, n]JJ11'o-

1Wda JWlo decreto n. 15.[128, rk 21 tf,. junho dl' 1!122

o

PrP,;idl'l!IP da JlppulJJira do::: Bsladn!'l TTnidos do nra,;;il,
o q11n prop01. a Di!'l:rlnria da Eslrada oin !i'l'r'r('
Central do Brasil. P rnnsirlr•J•andn lfUP os fraltnlhn~ f!P eonsfrucção da varianf.r dr Po:í ú :í" Parada n:ío porl1'.111 lli'OSI'J.!Uir
com rrgula!'irlarlP. al.t()nrlPniln :í sitmu:iín jurirlir'n t•n1 quP sn
cneonl.rnn1 os I.Pl'l'f'nn" r.OliiJII'PhPrHliilos no l'l''flP.cl ivn f rnr:arln,
Pm faee dP um iniPrrlielo prohibifot·io l'Pqtu•r•irln pnlo Hamo
Evolurionisfa .f' rlP um proiP.slo aprr•sPnlado :í DirPrloria ria
Estrada dP Fnl'!'n Crnfr•al do RT·asil TIO!' .\nl.onio .Tnartttilll Tnixniru. na qualirlarlr ai!Pgarln tlP crPrlol' h\pniiH•:·:1r·i\) dtl rdr: ..
rido Banco, dnrref a:
.\ri igi> nnien. Fica dr•elar:tda a 11r~•r.·rwia nn llt'~af•ruprhtrnrlo

f'lll Yi~la

.'\CTUR

f)()

I
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ção dos terrenos comprehendídos no l.ra<;ado tla Yariante do
l'oá á 5• Parada, approvada pelo decreto n. 15.528, rle 2.1 o e
junho de 1!122, de conformidade com o di,.,posto nos arf.igqs
H c 41 do fipgulamento qtw h&i:um com o decrctv n. 4. !HHi,
de !J fie f'rtrmbr·o ele 1903.
Rio do Jan()iro, 29 de novemhrn r! e H1?2, ltH" rla Indilprmdeneia c 31• ctn Rcpnblica .
.'\nTncn n.\ SrrxA

BEnr-<.\JWE~.

Fraur~iSf'O

Srí.

;\ JIJ!l'!il'll !!S Jli'!!.ÍI?f'{O.Ç f' 1'1'SJ!I'r'f ÍI'OS OI' I.' O 11/.I'Uf OS, 1/(1. Í /11 }JOI'fll'llI'ÍII .fofo/ df' ,'/;'j/i :'f!..'/9$/i';!J/ (f/'1'.'!1'1/{IIS
I'
I'Íii('0('/1/11 I' Sf:is

,·unlos du:.,·ntos c /rinla e nurr• mil st:isl·enlos r' 1•intc
J'r:is). '/HI/'11 "f'01/.~It'l/.l'f.'l7o !le dit'f'I'SIIS ullros, pl'lo Cuiii]HI1/ftirr f!r•m! 11,. .11!'/hnt'llJ/Ir'nlos nu J!oi'OIIIIriO

O IPn·-iLlt·nfP da RPpnhlir~n dos ·E•dndof; Unidos do Brasil,
ali Pndrndo no quP rPqw'ron a Companhia CPral flp 1\fnlhnrallll'iil 'J." no 1\fn ranhfio. eonl r·acf antn da I'XP<:IIt;fio dos snrvit;os a
qtll' ~~· JdPJ'I' 11 dr•t•t•do 11. 1 'LH:!:l. rlr '.'I rfp nwio dt'. ·1!1'.'1. P d.n
art·tJJ'rill t'r>lll as inl'm·mar:iiP~ Jll'l'.-<l:tda.; pPl:t ftt~IH'eforia Ft·ll•·t·:tl da~ l•:stJ·adas. di•crnl.a:
,\ri. 1." Firam approvaclns ns prnjf'elo.; " l'I'SJl"t~l.ivo~· orçanwnlns, na itnpr>rfancia fr>fal c!P :HíG:23\l~G::'tlr (I.J·rsPnlos e
eint~tH•nla

P

;;t·i~

c·onl11.~

cillZPIIIll~

I'

frinl~!

I'

novr mil snis-

t'l'llln.; P ,·inl•' n'·i~). 11'-\ qu:ws rolll ps'ft' baixam. rnhriearlns
]Wlo tlirPrfnr g·t·t·al dP :r::-qwdit•niP da ~l'f'J'nlaria cll' Rslaclo da
Viat:fi•J ;• !J]JJ'a.~ P11lilic:H, para a L:UJJ.~IJ'Jlet;fio. pl'l:t J'I'Cftlc'J·c•JIIt•,
ela ..; st·gninlt•.; 1rhras:

a·,

ca.;a pat·a 1·e.-;ir!Pnr ia rln agi' li f I' da Psf a c: fio rir 'rhr.rr''.'G::!I:H$12!í (Yillt" n einrr1 eonlo~ dnzrufos n
IJ·inla I' um mil rnntn f' yiniP e t'inro r1;is);
b) rnixa d'agun. tln einwnfn armado. rlPsfinarla ao abasfreinH•Ilfo da .;; lnt'IJJliOfh·:ls, alimPnl:H;fin dns '''olorf'~ d11 rlrpn!-iln rll' lllacliinn~ n 1111fra'< SPrvrntin". rom [)0.0.00 litros dn
•1r~arla l'lll

7.inn.

rapaciclrNIP, nprarla rrn 21 :R!i8$1Rô (vintr r

11111 contos

uitn-

C:~rdn~ I'

einrornla r oito mil rr>nln P oifPnla r• sl'ifl rt;i~):
1·) fo ...:-a !Jari ()riulogien para os srrvi!~o" da esl.aeãn, · ra.;:r~.
tl•• a~·pnft•. dr•pn~ito r!P mnrhina:- r ca~a!'; rlr> turma. fllirlf'ndn
alfenrlcr afé 1!?0 prsson~. orr:ada rm ·l'!:2fi!J'l!H5D (quatorm
contos dtJzrnfns c Sl'.;.qcnfa r cinr.n mil oit.ncrnto;; n cincuPnta
e l!IIYP rc\is);
d\ artnazPm ria cargas para a mesma estação. inclusivo
as platafnnnn~. rwr:arln em 7!i :.5!J!J$7R2 (srt.Pnl a I' sr>is confoc;
rtninlJrntos o 110\'PIIf.a r 110\'P mil .'l'if't'f'llios r oiiPntn I' rlon~
l'f~is)

:

lrPs g-rupoq tio rasas rll' l11rma ]lal'a o pr>ssnal •rla conSf'J;v:wiío rla Yia-pPrmanPniP. nrr:arlo, cadn gTupo, 1'111 J·f.is
7'! :·1 G1 $5SG. on sejam 218 :2lH$ôG8 ( rluwnfoq r> drznitn cnlltPq
e)

!lnz••ntno,
rrli·o).

í'

nitrnla c qnntrn mil

"ri~rr>niP~

r>

<>p.;~pn!a

p oilll
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Art. 2." As despczas, até ao maximo rlc 356 :239'$620 (frcsrntos tl cincocnt.a e seis contos rlnzPntos e trinta c nove mil
seiscentos c vinte réis), impol'tancia total do,; or·çamcnfos ora
approvartos, rorrPrão por conta do depnsif.o de 7.391:000$
~~~·In mil lr'Pflrnfos f' 1111\'lllrla ,. 11m t•nnt.os d1~ rMs). rm apolirt•s ·lia rlhida puhlira, t•milfida.~ fll'l•• dt•erPfn n. Irí.0:2C.. t!Cl
:'(i rle SP!Pmhrn rlr 1!l?1, f' rlP~finarla~ ao ronjunlo rlt• t>brn~ n
j, •.-·!alfal:õt•.-; !'t•JTflVirtri:\·: l'nnlr·~u·lnrla.': rnrn a !'í'iftrCJ'P!ltr.
Rio rlP Jnnrir·n, 2\1 rl1' Tll•Y•~riÜll'o d1• ·1~1'!!, 101·· da Imlcprndrnrh r.

~tí•

ria nrpnh!ir:J.
\IITffl'l:

ll.\ ~IL\',\

DEr.~.\11.rl'ES,

Frnn dsro ,<irf.

DECRETO N. 15.86:>-

DE~!) DE ]';OVEl\TnP.O DE

1922

AJl}lrn1'tr o ]JN>}r>r>ln do 1111/l'O JWI'il isnln111r>11fn rio m·mn:r>m df'
in(lmnnun•eis r/o J>orlo ria Buliio

O PI'PsidPnfr da Rrpuhlica dos Estados lTnido~ do Brasil,
ai !Pnr!Pmh• ao qur rrqw·r'f'lt a ··cmnpanl!ia c,,ssimmria das
nneas do POJ'[O da Haltia'' I' dt• a•'l'(li'IIO Clllll 11 (JUI' )JI'O)JOZ n.
1nspccf nl'ia F'Prll'l'fll dP Por! os, ll i o:; P Canat':'. df'erf:ta:
Arf.igo unico. Fira appi'll\"arlo o projpcf o aprf'scntado pela
"Companhia Ccssionaria das Docas dn Pnl'lo ria Bahia", em
ct;mpl'imenlo ao d!'frwminado ]Jf'ltJ ayisn n. 1!i, de 1l\ de março
de 10.'!1. rln l\linisii'J'io da \'iat:il•• P Olll'as Publicas, f' o qual
p1 ojPclo com PSIP baixa, rllhricatlo ]!f' lo tl i !'PC' i UJ' gl'ral de
.ExpPdiPnln da SPCI'I'faria r!P Estado rio mesmo minisiPrio,
pura a construcção do lllllro rlt> isolamrml.o do armazcm de
inflammavcis do porto da Bahia, imrwdindo o l'xlravasamento
de olcos no caso rlc incendio.
Rio di' .Tanciro, 29 de noYPml.it·o rlf' 192.'!, 1 Oi o da Indcprndcnria c 3'1° da Rl'puhlica.
·\ iiTTTT'H

IH

RrrAA

BEn~AnDEH.

Fmncisco Sá.

DROTIF.1l0

~.

J!"i. Sô(i -- DI~

1

fJ

Dr. ''WYEC~.rnno DE

l rl:Zi':!

Prnroga pm· <f (quatro) mezcs 11 pra.:.n (i:rodo para a Cmnpanh:ia do r:nnrlarr11a oprcsentm· um Jl01 1 n tmr:ado da estrada
tk {r>1'rn de

f/1/f' ,; ront·es.~imwria

O Prc~idPnf~ d~t fif'pnhlica dos Eslndn·ô lTnidos dn Drnsil,
atf.PndPrHlo no qrH• r·Pqlll'l'PII a 1:ompanhi:t do Gandnrella e
tf'lnrlo rm yisfn n~ inrorma,;íit·~ a J'f'"IH'iln Pl<' lada~ pr'la Jn~pPrlnria Ft•t!Pral da~ E.'! nula.". dr·nrla:
Artigo llllii'O. Fira pro1·ogado prn· \ (quatro 1 nwzc~, trrminanrlo. a~sim, a ;.'H cJ,. .ian•·iJ·., ri•· l!'l:?:l. n prazo fixado no
art.. :!" rln dPrrl'!" n. LS.:íH:.'. dP ''·R dP jnliJII rln rorrrnfr anno,
pm·a a Cnmpanlria do t :andarPIIa aprpopnfar Ih P~lnrJo;;; dn um
novo frncad11, mais etll·ln. mai:~ <'llll\'Pni•·rlfr· P clP melhore~
rnndiçíiPs IPdmira~. da p;[J·ada rlt- l'••rJ'" tl" f]llr> 1\ ronc·rssionaria, srm onus para a Uniii••. no~ f1•r·m••<1 rlo rontracto rele]Jradll de cnnfnrmidatil: 1'11/ll n i!PI'l Pf <J n. 11.:1 \n, dr 18 de dr-

ACTDti DO I'UDI;l\
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~XECUT!Yll

:ID!~. l\ qu~!. pnrtinilf"l d;"t f'"(.:i:t"
das t11i11a~ d<1
I :and;m•Jla, llllllli('ipio dr• :;;an1:t. .J:aril~ll a, f•:,J~<Jn d1• ~Jin;~"
(~I'I'al'~. i1·it r•nii'OJwar na E:-;lmda d<: ·Fr•J'J'o Cr•JIIral dn DntSI],
11<~s Jli'O:\:imiflarlr>;; da r•.-;l<t(:fi•, <<.\suiat· :\Iorrira".
lli11 <I•· .lnnciro. ·:u rl<· nuYrl!I!Jl'O de 1!1:?~ 101" 11::1 lndr·pendencia e 3 í• da Republ ira.
,\u rl!Pn o.\ SILY.\ DEnX.\ItiJES.
Francisco S1i.

wmhro dr

"\lnc ou J/i11iolerin li'' .!uriculttu·a, lndusft·io e Cotm!lcrcio, 1/
I'I'I'!Íifo
1Í1'
S."J;J()(}$, }IUI'U o.f[CI/IÍI'I' ao Jlll'fll/111'1/.(o d1l
,iifi''i'r://1'11 rlrc• /JI'/I.cilll"llios do r:m·po tlt":cnff: do Es1·olu SuJt•'t'Í•JI' r<,• .\t/I'Ít'llli 1/1'11 c Medii'ÍIIt! \'cfcrinru·ia, nu pcrl1nlo
ri·· f({,: )1111''" u. :Jt rlr: t/,:zt'/1/ilrn t!o cnl'l'l:llfr: 1111/trJ

O Prr•sitlr•Jllr• da Ilcpnblica doe; E.·d a do.-: Un idn." d11 Bt·a~il.
f.rndo 'lU vido o Tribunal de Contas. na fúrma do 11. III, do § :2"
do art.. :lO riu rr.'iprctiYo regulanwnLn, c rir: ;u·c:úrdo t'.olll
o di~p•lSL•J no ar!. I Hi. ria lei n ..J,:,:,r;, de lO"" agnsl•1 rk 1!:12:!,
l'llSOhcl abril' ao :\liHist.rrio da Agricultura. Jndll."l'·ia rl Cumllii'.ITio o l'l'l'riilo

.(irl

H:l:OOIJ~;.

11ara all<'lldr•r

ao

pa~/;UJJJCllLII

da difl'erença de vcncinJenlos do eorpo docente da Eséola Superior de ~"-gricull ura c l\Icdicína Vrlerínaria. 1111 vcriudo de 1
de junho a :ll de dezemqJrn do corrente annn.
Hio -rln .ranrirn, 20 de JlnYembro d•l !\)'~:!. 101" da lntlepeu~
dcncia e :) í'' da !te publica.
Ail'fHUfl DA S!LV.\ BEHNAIIDE~.

Jii(lucl Calmon du Jlin c .tlmcida
lllo;t~flETO

N. 15.868. -

DE

2!:1

IH~ NIY\ J>\IBHO JJJc 1!1~:.'

.tln·c n" .1/inisll'rio da Agricultura, lndust,.;, e Comntc't'cirJ
Cl'':rlitu
('I,JJ/

/1

de

.'100;000$,

iJlf}•IJdl/(('(Í(I,

1'1//'(Jjil:l/:;

I'

('11/11

11

Jlf)

destinar/o
paiz, de

locrt/i~rriJí,

a

q.

rrl/CJ!tl''l' ús des]Jezus

iiiP/1/iQJ'{l/lf(JS 0(/)'iCtlltiJJ'CS
tru!ln/.1!~111/'I'S I!IICÍIIIWI'S

r[,.

n Pr,-;itlrnfP rla Hrpublil~a do~ J<~~larlns fluido." rlil Brasil,
IIUYirlu o Triiluual clr> CnLLI.a~, na f•Í!'llla do 11. TTI, do § ~"
dn art. :w dn n':if)cdiYo n•.gulanll'nlo, P do• ac0t',rdo cnm
a aulu1·i;;uf'fio rnnstantr> do al'i. !Hl. 11. ::.da lei n . .'i,G~G. de lo
dn a~<l:;Jo ·,,,. ~P!:!. rcsoiYl' abrir ai) J\fi11blnin da A:;ricullura,
]JJdu>il·ia c r:nmnwrrio o crl'dito dt~ ;wo :000~. de>li11adu a
att.cndr•J' ii·: .rJc~pezas com a introdlleção. no p.aiz. dn immigrantC's agricultores europeus e. com a localiza<,:1io de !rabalhadoh~m\ll

rr•;; nacionacs.

nio ·tk ;runeiro, 29 rlr. nnvembm de l!JZ:!. JuJo da lmkpcudrmc: ia c ~ J0 tla ncpnblioa.

AltTIITm

D,\

SJLYA

llJ:nl'\.\nnr;~.

Jlígllcl Call!lon du Pin e .\lllli?l:da
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DNCilETU :'-i.

J:J.l:lli!l·~Dt•:

:.'!1 'IJJ:

:-:un:~lllllll

111: HL':.'

Concedi' auJori::.w:ao

IÍ. Co!lllHtllhia 1/nr:ifl'il'n f:asaccnllt.ltfnfnr
(1L U. 1L) pm·u. conliiii/1/J' a /t11Jr:6nii11J' 11r1. JV~Jillhlita,
sulJslifuida r1. sna dr•nnmillu"ti" 1(1'/lfal /1''111 d" CnJIIJll'llhill.
1llja rlo Rnr::.il. ,\f;lit'/wlo:t ·

O l'l'l'.~idPJJi.l' da itl'ptildi,·a dth 1•:~/adrl.~ l;nid"' d<l Ht·:v;i!,
dlundundo ao qw• l'l'l!lll'l'<'ll a 1;<1mpan1Jia Hra;.i/i<im <:asaccunmlal.or (A. 1:. ~\.). :.lll/oJ·iz.arla a l'unl'l'i•ll1:11' na lli'Jlllhlica
pP!o flpcrdll n. H.•(iH!l. "'' :!:í di' ag·"·'l" d•• 1\liJ:J. I' di•\idaJJJellil' repn'SI'lll alia, drr'J'I'I a:
Artigo unit·o.
~~cnJH'I'dida ·:í Colllp:tnliia Hrazilt•ira
Ca~accunmlalnt· (A. G . . \.) UIJ/tq·izat_:iio p:mt con/inuar
a
:funeri<llHll' na Jlp·puldiea. ~ull~lilttida a ~ua df'n<llllinaçãn
<1efual pPia de Colllpanhia .\ga d11 llrazil. .-\ld i••h•dag. t'Jll v-il'fudP da allt•J·ac;fi•l do~ ~~ L" I' ·!" d<h "'lai1Jit>o'. :1tlop!ada pl'la
as.-;pmiJit;a i!t'J'al <•xlntoJ·dinaria d,,~ rt'~Jll'<'li\<h aecioni.-das d11
1 dP agoslo 11•1 1!1:.'0, 11/J~<'I'Ynda.-; a,.; lll<'~lll~h elall~lll:l.~ l[llll
aenrnpanha111 11 t~ilado df•r·r,.fo r> l'i1':1nd" :1 :dl11dirla companhia.
l·hrigada. a t'-tllllJII'ii' a- l'lll'll>alid:Jd•·' nlf,•J i•>J'I'" e·\·is-ida,; Jll'la.

lcg i~Ja,:ãf) PHI vignr.
R.io de .Taneieo. ?\J tln lltl\t'llllii'II di' !!I:':'. 1111" dn llld<·ve'ndcncia e 34" da Itcpublica.
AllT llt'll li'.\ :-;.JJX.\ BEII:\ .\IHlES.

Jfi!(llf'l

f:II/11/0JI.

tl/L l'ÍJ!

I'

.Jfmcídll.

1lh1'1'. no .llini.dm·io ria Foz,ndrt., 11 r~l'l'ditn ,\'U.JIJI{I'Jnr•llfal' dr~
12.00.'1;00i$.'Jif. J!lljid, )111/'rl. ur·r·/11'1'1'1' uu }/Offlll/11'1/fll r/'1 a.u(11111~1/fn de l'Cnrimellfos, snlw·ir•s . .iol'l/1/.1\>, diorias on mr?nsalii/lf(/es dr~ fll/.1' f!'l!fr! u urt. /.·;o do l''Í ''·• .í.fi.'i;J, d1: 10 de
ll(]IISfO (indo

O Presidente da Hopllliliea d11;-; E:-;fadu.~ ünid<1,; tl•1 Brasil:
lJ,.;an!fO rfa allfOrizar_:ãn f'.OJlf.id:t ])I I ;u·/. .J ~(1, U[). ~~~j JlU]))f')'ll ·l. 555, de j (I do agnst.ll rindo,
llrsn!YI' ahrir ao MinisfPri" da l<azl'!lda n crl'rli/() snpp]rnH•nLar de 12.009 :007$\JH, pap1•l. para n~eonor ao pagamrnf.o do :;ngmento r! c \'PlWilllf'!li os. sala rio", jnrnacs. diar.ias
on mf'nsalldadf's de qun lrata o rrfPrirln ad. 150 SPndo:
para " 1\fini~l<~!'io dr, F.sf.ado da .IJJsf i~a ~~ N1~l!;l>eins lT;IPrillrrs,
1.1W9:011!llf.:::J:J, vapel; pam o l\linisterio rl1) K;fado da Viadio
~~Obra~ P11bliea~. 1L52:::16::J$:l:ll. papr'! e Jlar'a o Minislr,rio,do

Est.ado da :\gr·icnllllra. Inrl11~!eia P CoJlll!ll'l'l'io, ríHG:5:J[í$2!JO,

papd.

Hio dP .latHlira, ~ll dP 1111\l'lllhr" d1· 1!1:!:.', 101" da lndepcnclf'Ucia " 31" da Hepublica .

.\r.TTtlrn n \ :-:rLVA HmtNA:rmEs.
Ra}Jhrwf 1\. Srrlllpllio Vidul.
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li I·:

(i JJI: In:;:I·:~IJJIIIJ IJE

1 !1:.!2

Appruca os pruj,~clos ajJn•senlw/us pda Cum}Jauhin F':rmt'iaria
A'stc /Jrasileiru, relafit!os !t. r:iucu j!IJ:Stos de jJW'IIilll. o o~o·,:m,
cnnslnurlos 1111 sco:rlu 1:111 lro{r'Uu da l~sfl•atl11 rle 1-'CI'J'o
/J11hi1t I' Jlinus e 11m uo Jil"lllunuamcnlu ria mcsJIIU eslrwla,
1', /)(:IJI. IISSÍIII, I! 1!/'l'lfti/I:JI/u 1111. ÍIIIJ!UI"fiiiii:Ía de :!():'7:!,1)$;jf}(j
(l!iHfe cnnfus Sl'li'CI'IIlos " t'illlc mif. 'IIÚIIIII:ulos 1: 1/.IJi!eu.lit
C SIIÍ,\' 1"!3is), I'OI"I':'S}Ii!)/({i•JI(,; IÍS ÍIISftt(fa~·(il',\' lft• l'lltÍa l/In tfos

Jl""'"s de

J!Ui'lillu

O 1' residouLC\ da I:cpubliea dos J·:~tados Unido.~ dll 1\rasil,
af.tendendo ao que requereu a Companllia Fel'roviaria :l<i.~te
Hrasileiro e ás irrformat:.õcs prestadas pi•.la InsJJcdol'ia Hcderal das E~ft·.adas, decreta:
Art. 1." Fieam apprnvarlns os pl'lljc!'lns tpli~ t:olll cRI.e
.baixaw, l'llbriearlo.~ pr.lo dil'ccLnr g-emi dl' f~xpr•di,.nl c~ da r:-':el'l"f'l.aria do Esl.ado da Viar,ão e Ohra-; l'rrblil:a~, r·r•lal.ivn~ a
ei111~0 po,;ios dr~ ]Jarada a S!'rr~m C.llll>l rtr ido,.; rtr•,.; kilonwtr·o·s
t.n, !)0, ~ ll, :21 'J e ~!:.!7 •ria par·f.r) em lral'c·~r• ria Jo::-;trada de
Ferro Bahia e Minas e no kilometrll H<i do prolong·anwnlu do
ThcorJhiln Ottoni a Tl'cmcdal, Ha Jlll''llta ~~,;LnuJa, r•. IJem
assim, o orçamento, na importancia <IP ~O :no:J;3!16 (vinLe
contos s·!'tccentos c vinte mil quinlwnlus c noventa c seis
réi,s), correspondente ás instal.laçücs de cada um dos postos.
Art. 2." A' despeza resultante da constrncção dos postos
de _parada comprchendidos na parte em trafego da Estrada
do Ferro Bahia e Minas deverá ser applicauo o di~posto no
§ 1", Icttra b, da clausula 20 do termo de revisão de contractos dB 3 de abl'il de !9:20, levando-se ()lll conta, na eonstrnc.(;áo dos pusfos do.~ 1\ilomr:tr·os 6G () !JO, a 'dr!drreção, na
desrH,za com a J',IIJJ.-;Ir·ueção dn:; reo;;pr•c.livus ÜI'S\ i os, da difl'erenr;a proyeni,•ni.P. rla rxi~IPJll:ia, lll.>s:-;,·.~ puntos, de uma peqw~na. linlla rir' t1ma sú l'llaYI'. Na ap11ração da dcspr.za 1'1~
sul Lanfo ria t·nn::;lrncr;ã'J ri" po.,to do kilomet.r·o &6 do prolongamenlu de Thi''J[I!Jilo Ol.luni a Tremedal deverá ser applieado o disposto na elausula 50,
1", elo l"efericlo Lermo de
rcvi8ão de cnntruetos de 3 de abril de 19:?0.
Arf.. ~~." Pam conclusão das obras a que se refere o artigo 1" fica esLipnlado o pra;;o:o de rlozc lllü/.t~s, a {"ont.ar da
daLa da notifieal'i1o deslr: ú~crl'it' á Cr•n1pan!Jia .FcJ•roviaria
Este Hra-;ileiro. "
Hio rlfl .Janeiro, 6 de dezembro dl: IV:.':.', JOl" 1la Jmlcpendeucia e 3'!0 ela Hcpuhlica.

s

1-'ranciscu Sú.
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D_E () DE UJ:ZI:l\UJH•J DE 1022

CIII/CCrh·n ul/lol'i~w·,/u 1Í 8uciedwle .l,tu«l,a llto·ul'f>, com sét/1: em Buenos Ai1·es,
Rl']l!lblica iti'(JI'IIfilla, vw·a {ttltcCÍIJJWI' 1111 B1·asil, c cassa

o tl!'l'/'l'ill 'fUI:
I!!JinU de Scuurus

11ct'IIIJU

a

I'CS}JI'CIÍUa

CUI'fa liii(CI!{C

Pt·c~ideuk Lia H•~puL!iea du,:; Eslado~ Unid"::i d" .Urasil,
Attemlellllo a que a Soeit~dadu .\nunynta
Se;;ut'P.'i «La
Rlll'db, eom ;.;é·de Plll Buenos .\ire~. ltepubl i~a .\rgcntina, autorizada a futH:~:ioJJat' no llr·a~il em .-'cgut·n:; Lcl'l'e:-:trcs c marítimos pelo ueerelo H. 1:3. Qi !I, J ·~ !I dl' jul hn dP H! J\1, su~pendeu
suas u]wraçiJc,;, resolve r•~vpgar u dcerutu acima cil.ad~t e ea~
sar a re;-;pee! i\ a e a ri a [hli •·ui c.
Hio de Janeiro, G dt~ ti'' drzr:mbr•• Llt~ 1:..1!:..'. 11Jiu da JwL-

U

uu

venJcm:ia e

:n•

da Hepublicu .
. \1\Tlllil\ U.\ ~IL\.\ ÜEI\i\.\1\UEtl.

/L J. St.t lnJIIÚu

DECHE1lo N. fj.S/J-ug G n~>

\' iúol.

DEóE.\mnq no

1n::::

l'anw. }inbfica a ,adf,_esüo d" t;n~;-;1'11" .tll<:nui<~ 'W .1rnwj" de
Jladrid, d•: H ele ábrif de_ I o:.lf' I'CVl\'lo em nruxcllas,
em 1900, e em r1Fashil11f{OI!, em 1911, relalico oo l'l'f!i.sf/'•1
intcnwci•JIWl d(},S marcas tk {oúl'ic•t c llc Cl)llllllCI'ciu

•O l'rcsidcnl" da H"pUIJlic:t do~ Eslado,.; L;nidt•s do Tll'a~il
fa.-: pulJlien a adiH•r;fio do f :m <'1'1111 .\Jll'llliin a•o _\na!ljll dr~
Madrid. de J í rll' alJ1·il rk lH\11. re\·i~l" 1'111 Hr'll.xl'lla,.; a 1 í oi<:
tlrzl'nlbro de 1\100, o• ''111 \Vaci!rin,t.:lon <1 ·! rk .iun!Jo de l\JJJ .
.relali\11 a" rr·gislrn inll'l'llal'i<l!lal das r11arcas "" fabril-a ,. d·~
t:Olllllli'J'ett•. tlr•,·t·nrlo t•ssa adlll_'siio ~··r· ''""'iril'l'<Jda l'lTc•·ti \·a a
l)al'iir· til' 1 dt• dr'ZI'J1l]JJ'II do• 1!1:!:.', l''lllri)J'IIll' l:llllllli!IIIÍCIIII Dll
.\linis!l·rio das Hr·la•:•·í,., J•::xl•·r·inrr•-. :t l.•·gar::w ria r:-:uis,;a rw~l:t.
Capital, pol' riola ri•• :.'O ri•· 11"\I'JHIJro r:llilll", ··u.ia lr<:\uuc•;:i••
Pfficial acompanha •>I-•· rkrrd•J.
Hio dt• .raw•iro, G dn dr~~o'lllbru d·~ ! ~~: :. !IJ [• da IndelJCHdellcia e 3 ío da HepulJl i•:a .
• \llTllL:lt D.\ ~IL\.\ llEHN.\IWE:-J.

!os,; ,1/t•f's Feli,c Pac!u;co.

.\CrOS DO l'ODl.:ll EXE(:Ufl' U

DECHETO N. 15.871.

--DE

1::!

DE IJEZE111Bllü DE 1!)~~

.-1 brt•, w1 Ministeriu das llclaçúes E.dcl'iurcs, o crctlifo P-SJICciul
de 1.000:000.$, 1wpcl, pam soccuJ'I'C1' us viclimas du tcrrc 11wlo no Chile
O l'rPsiden!~· da ll<~JH!Illi~:a dos E~!adns llnirh1s do Brasil,
11s:uulo da auUn·iza<:ão le~islal iva. t•onslattl<~ dn d<'<Tdu 11\11111'1'11 ,J.(if:J, dP l de deM·mlJro de 1922, tkcrt~la:
1\rl.. I." .Fica alli'J'!n ao J\liniHic•J·io das llt•hu;i),•s Ji~xlmio1'1'~ o cr~:dilo esp~·eial dn 1 .000 :IHJO$, papd, para sot~run·er a;;
popula~l>cs do Chile, Jlagelladas twlu t~·tTl'I!IO{o lllW etJJI\'Ui:-;ionnu aquelln paiz.
l'aragrapho unico. 1\ impodancia aeima pudi'I'<Í SI'!' applicada. Plll tudo ou t'lll I>HI'ic, na :wquisi\;iio do gt:lwl·us ele p!'Ínu•ira Jlf'CPssidadc qu(', transportados Plll Wt\·ios IJt·asileiro:-;,
st·.iam dislrilHiidos de acrtmlo co1n o guveJ'it•.J cltilPtlíl, úg Yicl iJJtaS do terremoto .
.\ri. :! . " Pm·a a cxeen~iín dP~It\ dt•r·t·Pio fad o Pndl•t· Exn1'111 ivo a.~ llí'Cf\Ssat'ias O[H'ra~õcs d1\ cn~dilu; rnog·ada:-; as disJl'l'i'.:i"íe,; ~·tn cnnlrarin.
Hio dt• .l::wf'icn, 1'~ dí' dczeutllt'u rk 1!1·!!, llll" da llllk!Jelldcllcia '-' :lí" da Jtcpublica.

All'J'lt!'ll

IJL•.:llLTO ~. lrí.STí --·

1>E

11.\

1\ DE

~I LV.\

BEII);.\1\IlllS.

l>EZID!Ililil IJE

!!!.:.':?

('f:dr· tlli !JisjJCJ/.SIII'io ria lrmr1 l'rlllf,J, }JOI'O sno definitiva insfuffr~t;tír,, os lotes de terreno ns. I f.1 a I Hi, situs á avcr~ida
J!r•m de Sá ..

O l'l'í'~i;;:·nfn .~a llc)[mltlica dos E~tadns T"nirJo~ do Brasil,
'''anrlodaautnrizaçãoeonfidanon. 2 d11al't. 1W dal!'inn111''''" í ,;,:,;;, d,) lO de agu~to do \'OI'renfn atlllfl. rt.•solve:
Cul~·r ao Disprnsario da ll'nt:Í l'a1!la. para ·•11a dr•finitint
i:lsfallaeiir.. í•S [,-·lt•s ns. 1.1:!. 11!. 1 í5 P. J 1\i dn !PJ'f'PilOH pro..
prios nw·i.,na,'s, sitos á a\r•nida :\lr~m de :::ó;i. li'> J)j,;[t·iet" FeJJ,·t·al.
Hio de .Jnrwi:·o, 11 d1• ilPZChÜ>r·o rlí' I!J·!:!, 101•, da Iude[!rHfL.n, ir' c ;JJ.o ua llcp11Hiea.
ArrriTI'It D.\ 8ILV:\ llE':~.\IIDES.

11. ,1. SmnJiairJ \ irlol.
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Aú1 ,.

IJ.U
Jfiili:,lt:rio da Faze111ia u
;JO :000$, ]Jura occun·,.,. ás despezas

JW!'os Sl't·,·i~·os

ct·n/itu rspcdal de
u inslolla.rüo dus

1;u111

do Tltrsouro .Yaeioll(rl

uu

d,t HcpuiJliea
Jus E~tadu.~ Unido~
da tlliluriza~iío t•onl ida 110 al'l. 1fl\1 do dt~t~relu
11. 15. ~ 10. di' :!~ dt! dr•zpm]Jru dr 1\l~.J. I'e:;ulve abrir ao ?.lini~;
ll•riu da Jo'aZI'Ilda u credito t•:;pt•cial dfl :lO:OOO$, paea oecorrer
ao pa!..ranH'lllo da:; de,;peza~ l'Ullt a in~lalla1.!iiu dos noYos set'\·içu,; do Tlle:;uur:J );al:ional.
Hio de Janeiro, 15 de dc•zrmlm> rir~ 19:!·:!, lOJ" da lndeptmdencia c 3 í'' da IlcpulJiica.

U

l're~id~>Jtlu

Jlra~il, u~:wdo

An'I'JfllB U.\ ;:!ILYA DEnN.\1\IJI<:S.

ll . •L SatHJluiu Vidu1.

1)ECI1.ETO ;\. 15. H71 -

lH;

J :J

UE IJEZEMillliJ HL 1!1:.'2

.lli11isl,.,·i" do Fn:,n!(/o " ,.,·cdilu cspt•ciul tf,• ,.,;;.<
f:j :2L!!o;:J,)(), }JUI'U IICCII!'I'I'J' UU }JU!tUI/ICJ!/11 ;/o )ICSSUUI tia u(Útl Casa riu Jtucdo no pt'rÍOl~'l !k 2:! c{,~ uuusto o :1 I de dt:da Casa clu .lforrla 110 pc1·iorlu (/,• 2'1 t/1• fll/11.1'/n a .'li d,, dfl-

Aúrr nu

:/mln·o

(/11

t·on·r·nJ,•

11/1111/

() p,.,.,j,J,.ut,, da ltPpU!Jlic::

dn~ 1·;--~;ul,,, r·nll:<>- do H1·a~il,
da auh•riza1;i\o nnllida 11<> <ll'i igo \" do !lecrl'fo 11. í. :i:}!i,
dr- 17 de a!!osln nllimo. rrsnlYP abrir an MinistPrio da l;aZI'llda n rr~dilo ""fl~'l'iul d1• i;J ::? í:!~:l:JO. para IH'l'lll'l't'l' :ís de~
llt'Za!-l ro111 n pa~:tnwnl11 rln fl'"soal da nl'fieina 1k e!Pctririr!Mie
,, do~- SI'T'Yf'llll',.; (lo q11adr·o PffPet.ivn ria Casa <la Moeda no pc1 iodo rir '2'! de a~oslo a :11 de dezf'miJro rlo corTPnte nm10.
lU o d1~ .Jatwit·o, J ;-; de dczcmlm> ri I' l'\11?:?, J 01" da IndPIJI:Ildeneia t' 3 \" da lll'public:l.
lli-'Undo

~\llTU UH 1>.\ 811.\',\ HFIL\.\IWI·:,.;.

n.

,l, 8omJWÍU Vidol ..
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.'.CTUS IJU l'UÜUl JiXLClJ'l'l\11

J>ECJIETU .\. ·J:í.l'iiK -CJ'(}a uma

1/l csa

Ulc

l~1 Dli lll':zi:.\1/JIIU 111: 1\l"!:.'

fJ uaju ní-Jl ir i 1/l,

de 1·r•udos oi iu mll'!/1(!1(/ ,. 111
Hslado de Jfullo Urosso

O l'r•~sidl'llif' da lll'pu!Jlil'a
do.~
1·:--ludu.'
Unido.-;
d1.1
Brasil. 11sandu da aulorizaf'ãu t'fllliida 1111 arl. l:l\1, da ki lliiJJH'I'O L:í:í:J. de lO de ag;>s(o
do l'IIITPlll•~
anuo,
l'l~~ul\•:
lTl'aJ· IIJr.a JJle><a tle re1Hla., a!JantlugaLia e1u Guajará-miri111.
JllJ E.-lado ti•~ .llullu <:russu.
t'IIIJJ .ÍIII'i<dil'l:iio no:; rio.-; Mall!OI'I; I' I :uapuré e Llire!'faJJICllll'
.-ldJordil:ada ú .\1 l'aJJdl':ó<l
de lllauúus, nu l•:stado Llo ;\.nJazoua:;.
fiio tle .Janeiru. 15 Lle dezf'llJlJl'u tle l\1!:!, JIJI" da lmlL:pendeucia e 3 í" da Hepu bl il'<t.
All'l'HUH DA :SJI,y \ Uiii\:'\.\HJJES.

R • .l. Sampaio Vidul.

l'ruruq(l. JIOI' cincu (.!) UII/J.os os
!lhia do Pu1'1o e Estmdn (/,•

JII'U~os I'U!ICI'riidf!s

tí

f'oii/)Jit-

.Yord,•sle ,,,. S. Patdn
)Jlll'lt (l consl•·ucr,·iio da EslNrda (lc l•'cl'l'" (/r>
Cúulubn rr.
Par·aizopolis I' pw·a inil'io do /'1}1/lrilwir·ii" )111/'a as dcsJICZ!Is

1'11/11

(L

i'CSJ!CCfil.'ll

Ft'I'J'o

j'iscrr{i~llrriu

O l'I'f'~idl'JI[c• •la lll'JIIII!lica d<.h ~~~ladu~ i_ nid11 ..; do Brasil,
aU1~ndrntlo au !flli• l'<'tilll.'l'"ll n f:r•wp:JJJ!Jia "'' Pu1·1o ,. Estrada
dr Fcl'l'll .\'III'tk~lr• dr• :-:. l':tllill. l'rii\L'L'S.'·dun<ti'Íil. nus I•:J·mo.~ do

contract" aulfl1'1zad11 Jl"l11 d••tJ''-'t" 11. l:.'.:lG:!. "'' 10 ri•• .ianeir·n
tln 1917, da t'IJII'( 1'111\'iio. us11 1• g~t,;rJ u•: Ulll:t ''"IJ'ada d1• fel'I'O
'Jlll~, partiiH!II dr

t:haltJlla f) pa,;.<andn f'lll' Tauktlr'•, nu K~l.ado
dl) S. Paulo lt•J·miu•· Plll J>ar:lizti!JII]i,;, 1111 f<>,lado
de Minas

Geracs: c [f'nrlo r•m \·isla os I•Tillll'l ''XJ'l'I'S.-:11-< da disposição
rnntida no nl'f.. /O do dr·rrrlo n. ·Í. G::í:J. fi,_. J O du a;!os!o do
•.'OI'J'I'Jlil' <lJIJIII, dt•i'l'l'i :t:

Artigo unil'o.

Fi,~aJII ]1!'<1/'oga<l11,;

po1·

riJJr'<l

r;>)

:IJI!l!IS

o.~

prazo~

fixados ll:t" clausulas :::-; •• :l; do t•onlr:ll'ill dt• :!í de
marco de 1DI 7, crl••l11'ad(l I'PilJ :1 ClllllJI<t!l'll ia do l'llrlo ·~ ·E"tr·arla dl' Fl'l'l'o .\'m·dr•str• dl' S. Paulo, CJII YiJ·fwl<: do dl'errfn
n. f~.:JG:!. do lO d1• .ian1•in• r[(l nH~'Illll :Jllllfl, pa1·a ~~o11slrucção
da Estrada rlc Feno de Ubaf.uha a Paraizopnli~. " h•'IJI as;;inl,
o prazo a que "~' rr·l'f'rP!ll ns ~~ :!" "
da t•!nJJ~lll:l :11 r)(}

mcncionarln conlracfo,
dl'~pe7a~

p~Ha

a•

illit•in da r'IIJJiriltiJit:il"

1•ar:1

a>;

com a rCSJWCiil·a Jjs,·alizac;iío.
~ 1. • Estes prazos rlevPrão ser ~~ontad11,;, para 11< Pi'fcitos
da prr.Sf'IJ(I' prorng:.wão. na eonfor111idade tJ.,
di.<pll.'i[n nos
~~ ~" f\ 3" rlo art.ign mlico do drcrefo n. 1'?.(118,
rlc 13 df}

Ír1arr;o "'' I !l JH, que coneedeu a suspcnôão rla execução do
menciomtdo e<.Jillracto a contar da clatu. da pulJ!irar,:fln do 1111.'~-

mo d<'CI'Pto e ar,; Sf'is (ti) llli'ZL'~ del"Ji., do ''~1'111" du c~lad11 tk
guerra entfio existr•nlc.
~ :!. " Ttii)IJ:S os rli~IJJai,.; Pl':lZIJS Ihados 1111 lll!'li''illlJad'J <'1111ll'ado, mantiduR sem inf,•t·rup~:fio Ill'll\ ;J!II'I':II.;fio. p1~lo cilad"
rlr,·rr!n n. L'.DlR, dr 1:1 dr' man:o de lDIR (~ 1''', eonlillli<lrão a ser cunlauos do rlia '!O dl' abril ri!~ IHI7, rl:J!a Pm t!lll' 11
Tribunal liA C:11nlas orrl"ll"'' " JTS"istt·c> daq.tl<•llc t:"lllra1·I'J
(dtu~ulas

.'2 c 18).

Rio rln .T:llll'ii·n. l;; d" lki'''"l>ru <k
pcmkncia e :3 í" da lll'[IUIJI

j,.,,.

;\ltT!ll'lt IJ.\

I:~:;~,

~IL\.\ !1'.1:11:''·\l\OE:-;.

I'l'!l/lCiSI'()

l'roJ'{If/11. }illl' n:llf'l!

(!)',

s/J•JI!'I'iiu
1

·"11'1/S

Síiu

dlls

1 1'111o, rk

lill" da lll:k-

S:í.

IIJ/111•.1' us Jd'rr.:us {i.rrrrlus

'I'"'

i/r)

Jilll'lll

rir•

C/1111111111,

1' r'Oii''''SsÍulltli'ÍiT

a

}llli'll u. I'I'JI.111/ J:'sfll'iu rf,•
Coi/J)Hlii./1 ;,,
tio
l'rwlo, I' Jilll'/1.

Pul'io r• ló'strrula dr• l•'n'l'o .\'111 rf,.sle 1}1• .'í.
hlir•ío rla rnllll'ifmicrlu JiilJ'Cl as rlrS]Jc:.rrs cnm
{iscuf i:.wrío

11 1'CS)Jr·r·fira

() PrP~idl'llil' da T\l'jllllllil';] dll~ ll:~la<f(IS r:nidiH dll lll'\1-'il.
alli•IJdi'Jidn an IJI!r· 1'1'1!111'1'1'11 :1 Clllll]í:!ld:i:1 do 1'111'111 <' 1·:-.lt·:;rL\
"'' Frrro :'<i'<>l'iiPsiP d1• S. l'a11l". i'IIIH'I'-' illttUI'ia, nns ll't'IIHI-: d11
t~onlrarlo :uJioriz~do Jll'l" dl'l'l'l'irl 11.
ll./':::. i],. :!1 di' 1111YI'Illht·o dt• 1\)fi. da l'llilSIIlll'l;fill, 11-11 I' ;!1>:-;11 da.'< ldii·;J~ d•• r !1')i!IJJ'allll'fltm; do I)()J'Io d1• Ulialllll:t, 1111 !·:,lado d<' S. P:wlo; I'
ll'ndo Plll visla ns IPI'lii"S I'Xfii'I'S-'IIs d:t di~po,.;ir;iín t•ontid:t 1111
art. 10 dn r],.,T,'In 11. ';,:)~,:,, i],• lfl dr• :te!r1:-;lr1 rJ,J t'lll'l'i'llli:
a1111o, dC'er·eta:
;\rlign lllli'.'". Ficaill nr'<ll'r•:!adn.;: 1'''~1" l'l!lrn !0) Ullflrl.s n~
Jii'UZ<IS fixado:; 11:1.-' t'lalt~lll:ls 11 <'. \'f do f'!IJitl'a·l'lrJ illllllriwd'l
Jll'ln ri<'rrdn 11. l'2.~!:L il1• !I tJ,• 1111\'l'l:lhl'll d1• 1~11/. p:1ra 1'.\1'r·nr:fin das n'lirn'r do po!'ill 1!1• Tlltaltilm. ,. l1PIII assi!Jl. o pra1.o a
IJlll' s<~ r,·rr'l'l' a rla11.~11!a X:\lf[ rln Tlii'Hr·in11arl" ,·rlnlral'l". p:11·a
inirio dn t'lltJ!r·i]llli,;fir> J•lll'a :J·' "'"·ili'ZII·' 1'11111 a I'I'SJII'CiiYa l'isral i;acfin.
~ 1." J(sil'~ praz11s ,],.,.,.,.ilo SI'!' r·''"l::dr". ]'\11:~ Ih ,,l.i'r•ilr>c;
ria prf'•:.::Pnlf~ lll'í•rn~a~:iin. na. l'flJlfiJI'!tlid:,_d··
d11
tli....:po....:.!q flil..;
~~?"r :r' d11 nrli.!..:n 1111il'r1
tl11 dPI'['t•l(•
''·
1·!.~-:~:L dP ·-"1 1lr'
:d>ril <fí' f~11f\. 1"!111~ i'lllli'l'dl'\1 :•. -'''''fl''ll··0••
d:1
1':\ITIII'~'I d11
JHI'Jl('.i,,nnd!) ('íllltJ'al·!n ~ ''lllltlll~
r!:1 d:d:1 !1:1
l;ull!if':lt':Í'' d11
1
1
111r• ....:nln 1lt i'l'i)lr' 1 :tlt'• ~Pi~ 'j)) 111L'/I'~ i]I'Jllli....: r](l l:•J'IJ\11 1!1! •·<1-.tl!iJ
d,· t!lli'IT:l r•nli\o P';l~it'llli'.
, ~ :!," ·rudll~ 11-.: dr'!ll(.li~ 111':\Zih l"i\[l!J11;.: 111) l1li'Jl 1 "ÍI1ll:l.dtl (':'TlJ.ral'fil, manlidns ~''111 inll'!'l'llfll'~rl 11'''" :"''"'"':~". ]H'If1 ,·il:!drl
uecrclo ll. 1'2.~183, LIL· :!\ (]0 abril ,j,. l'll~ I~ 1'". [''.JIItillll~\t'itiJ

,\l,l'l!fé, nn

Pr>l.ll:ll

r:::ru'Tlln

a srr eontaclm; rlo rlia ll dl' j:mr•iJ'rl do nw,;mo :1JI.tJil, rlala ''"'
que IJ Tt•i]lllll:tl rir ÜJilla.'\ ordr•11ou o rP;~i~t.J'/1 darpwlll' l'lrlll.rn!'io (l'lnu.-;uJas l, para;,;t·apli" tJnicn. P .\.\\'·1;.
Hio iJ,• .Janr··iro, li> dP il1'Z1.'111hr11 d1• l!i·!:.>. lllf" d:t lrHlr•JWlldi'JWi:\ ~~ :;;" da HI'Jllrll!icn.

Fni!II'ÍXr'u

DECHETO N. 1:i.iiRl-

J:í

liE

llE

Sr:i ..

nr:zr,\rnnn nr,

1fJ':~

dr. rnnlrncfo com o Com}Jollliia lfr• ,"'\111'1'gaçtlu J:ahiano, pura o ;.·eJ·t•iro d,. wu.·r·uaçiiu r·n~leira r•!lfl'l~

.111/'JJ'Í:a a rrli'ÚI'a('IÍO

os ]JnJ'/us de S. Srll1'rulm· P Jlr•t·i/1', S. Sn/?'odur ,. J.lltr'!fl'll ':
/iiu li·· hlliJ'Íru, r• S. Sul/'nflur <' 1/elnwJI!t:

() l'r'l'"i·l~·lllr• da ll<'tllrlllil':l dos E-;f:ld"~' L11irl"~ d11 Hl'lFil,
:llf<•JJdl'il,l" :111 lflll' I'!'IJlif'J'('il a ÜJIII]I:llllii:t d1• ,\a\<'.>-'.:H;i'i.o H:tlii:ma., Jllll' '1'11 pr·octl!·adoJ', ,. u!'aJllil> da ant111'ií'at;:lo !'llll,.;!aulil
d" arl. !'i, 11. J I, da l<'i n. 1.:·,~,~•. d<· trl <11: a:.:"''" HllilwJ,

drTI'I'la:
.\J·Iic.:rl lillÍi'il. Fi1':1 :llliOl'izada a f'l'ii']H·ar·ii,, d1• l'llllir:t!'lo
!'lllll a CuJnpa'lllia dn Na\·1~ 0 Dçiio Ba!Jiana, p:u'·a 11 ~~·n·i\1> ~~~~
IJ:i\'';.;:u:fio t'IISII'il'a r•ntrn o;; pnrtn,; rk S. SalYad<ll' r· fi••cir",
~. fiall·adnr o Mucury e Hio de .Janeiro n S. Sal\adi>J' o BPIIII1l1ll•·. "" Cll:lfol·rnidadl· l'll!il ' " ,·]aJJ·itilns IJII:• !'11111 ~·~~~~ llai\illl!, :,_,,,ic:ll::da-; r:<•lu lliÍJii,;l,·o '-'" J•:,lad" lia \'iar)11 ,. Ohr·a,.;

i'L:I:Iir:l-;.
lli11 dr• .lnili'ÍJ'Il, 13 d1• dr•zr'lll]lll' li''

J<~·!:!.

li\1" d:1 lilll<•jlr'll-

d''lii·Í:t ,. ::·, · d:1 III'!J::!Jiira.

i\llTJfTIJl Tl,\

~ff.Y.\ l3J.:J::\'.\It!lES,

Clansulas a que se refere o decreto n. 15.881, dw:t.a

rbl:~

I
11 "~dr rh N>lllp:lnllia "I'J·:•. na !'id:-\11" ilr• S.
Y.>l1do <1:1 H:•l!i:1.

~::\1\·:,rl•>~·.

'til

li
A rnnrp:mliin o]IJ·if!:l-Sr' a l':lZrr '' ~r·.c:11in!r Sl•n<l'll dn 11:1.\ l',~~;~t.::l!

f:

rr) l.u~ha r/.1 .YuJ'/f' ---· rl1;;.:-: \ i;l!..!.'I'Jl;::;, 1'1'dt'lld:t....::. p1~J' fl1~"'1. 1\!lrr~· ~:. ~<,l]\·,ldt;r· r~ /:1 1l'ift', l 11'11 t'-w··Ja .. .: tllll'i:..~;lf111'i:l~ f\1'1 ·~ Jllll'ffl~

d··

J>-I:JJI•'ÍIL

.\i·::r·:tjl'l,

\

ifl:i \11\ll. i'1•fli'IJ"

I'

.\i:li'I'Ír·.;
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IJ) Linha cln Sn7 d11:l:~ via~f'll~ r·<•dondas, por nirz, d:u
quaPo:; nma r·nfrf' ~. Salvad•lr r l\lttetrr·y, co111 <~senta;; ohri::raf.orias pl'ln~ porlo~ de llht'·n~. Cnnnav i<'iras. ~anla Cruz. Porto
RP-guro, Prado, Alcnbara, 1' 11 nla d'Areia, Caeavrllas e Vir:osa;
fJ oufra, prolnngnda a!{, o ltin dr .Tarlf'ir·n. com as mrsma~ P.sra!as e tua i~ as ollrigaloria~ dr• S. \l:tl 111'11". C:11:u·apar·y 011 ltaprmirim r 8 . .Jn:ío da Hnr·t·n. ·'''ildll a df' Yic•loJ'ia f:wultaliva.
c) J.i11hu riu [,nfm -- l'ma ,.irlgf'ttl J'f'fiolli.la. por mrz.
enil'f' S:'\11 SnhadnJ' f' Bf'lmr.nlr. !'0111 •·sr:.l:H nhri:-:aloria~ por·
:\larahú ,, 11io ria.:; Cnnfn ...; r fa<'JI!Ialiv:t~ Prll 11\ir'·ns f' Carllla~·iriras.

Fiea r•ntr•nrlirln rtl'<', :il:.,,, f],,,,a-; '' i:tf:•'!i', i""l"r;í a Clllllpanhi:t l'f'a\izar fll.l!ras. "111 r·ar·ac·I••J' '''>:IIW>!'fliii:JI'ill. ''rll S~'tl intr·l·r•.,sr llll 1\ll tl11 CI)IJI\Ill'l'l'i•·· r·;•gion:il.
AJ,'m rias psrala-; de!PI r:;1narlas para cada I in lia. por\or:\ ''
(:ovP!'IIO, d" aeerlr·tlo Cllrll a l'"lllP:tllllia. r'.~lallPIPCI'J' ol!lra;.;. sllpJII'imil-as
slllJ~Lilui.l-a~ pl'la~ !f\11' IIJai.s t'1111VI'Ilh:11ll ar1s Íii ·
lrrps;.;rs grr·nr~. ~rm mairn·,•s onu-; par·a 11s r·ol'r·,•s puhlien;:.; I'
t'f'lll fll'l'.illiz" d:t :'llh\'l'lll.'ii.o ,;,., irln .. n:t l't)l'lllfl rlr1 l'nnlrnclo.

'"l

Tlf
Para a rxccrwiío do ''rrvic" rir• na·'.·<·p-a!::ín •~slipnlado nr1
cln.nsula antPt'ior.· são il:•srl1· j:í. accPi!o~ o:4 vnporrs llht:n.-:;
l'm·to 81'{111/'U, Cnllllrti'Ít'Ít'lf-', .lft,·nhtÍ ,. .f,•ttllilinlwnlra. ohriganllo-sp a companhia ú acq11isicii" dr• r11ais dtras llllirln•lP-;. adr•qtwda~ ao SI'I'Vi<:-o r."nlrarladn.
Para f' ..;sa acq11i-;ir;fio dr,,-,~r:í a !'llliipanhia. f!,mfm rlr1 prazo
imprw'llf!':l\1'1 1!1· ,.-.•i-; llii'Z•·~. l'fllllari"s dn dala "" ,.,,g·islro rio
cuntral'lo ]ll'lo Trilllrrwl d1• C•ltlla.". apr·'''l'fli:tl' "" Jdanos 1],1.;
llUYÍOs ;'1 apprnya1:ão dn \1 ini:-,IPI'ÍII da \'ia<:iin 1• Olll·as l'iililil'as. por in! r•rr11Pdio ria lll"fl''l'illl'i:t 1-'L•df'l'al dn :\'ayl'g'fl(:ii".
Si, d•·lll r·11 ril' (ill dia.'-'. 11:io I'IJI'f'lll •·1!1•.-; l'l',jr•ifado-; 011 rJJflrlificado~, eon,;irlrrar-sP-lrün apprnyarbrs n a arquisit:ii'l rio~
na\'ios deverá en •. ão ser Jeila dcnlt·n dn prazn rln l R IIH'ZI''. a
]mr·lir flpssa rlala: JIII caso dP :1pprn\a1:fio. crmlar·-"'•-ha o pr·azn
da dai a da l'r•.-;pel'iiYa enmJmmic·ar:ão .
.!\'a hypnllw~P ri" J'f'jr•i(:ilo r111 r1111di fiea~:iio ..~,·rito aprPSI'Illadns noyns planos 1111 ~ai ic.-f',•ila~ :1~ l";i:-:·~'IH'Í:t" "'' lllllrlifica•.·iíPs, dPn!ro do prazo d,, Ir<'' liii'ZI'S .
.\ l'al!a "" c·.umpl'illll'lli" ri''"·"'' n]JI·i,,:wiill ~··r·:í pilllida com
a 11111\la r!l' ;, :0011!!;, !11'1' IIII'Z l"\l'l'ill'llf<• 1\IIS jii':P:IIS fir•fi'I'IIIÍIIarJI)s, ai,:· " lll:lxinl" ril' ·'"is llll'Z"'. E~g"lado,; o., rH•\·n.c: prazo~
supplr~nwnlal'f'.~. ~~·r:í d,•elarado r·:v!ltl'll 11 l'(•lllr·aelrl. por· rll'lTI'fo rln (;11\l'l'rll> l·'l'dl'l'ill, Íl!dl']"'ndr•tdf' rl1! acr:fio 1111 in!Pi'jll'\\a~:ãn jllrlil·ial. "''111 rlit·r·il" 11 t'lllllflHillii:t ril' r·Pclalll:ll' illlil'tnniza~ãn algttllt:.t ~~ fH~rdPtJtlll a f':liH~·fir, n q111~ .....:P /'l'i'Pr'f' a t"!atiSiila XI:\.
El'l'r·r·lrrarla a Cllril]>l':l, ""r·ii.11 o." 11"1·n~ n:n ins in<'<II'JIIII':IfliH
:í l'rnfa da 1'11111panhin. pa1·a lr1d"~ "" PJ'i'nilns do l'onlral'[n, e
t'llii'I'.Q'IIf's ;í lrl."fl''l'iol'ia "'''rll'l':ll dn :\'ayr•ga1.:Ü11 n" d•lCIIIIIPido<
<'nmprohalorirh "" ~L'll f'li'lo ,. lllll:l r·"l:wi"'t•J ''"lllpli;fa dus 'il'lts
:lfll'l''-'ifh r• ]ll'r'i<'IIC<J:-;,

JY
o.~ IHIYins da rnmpanl1ia gnzari\11 rla" vanlngrn.~ P. rrgnlia~
dl' p:tf[IH'i<•.s. ri" :wc<'11·rln 1'11111 11 r·,•gli\:tllll'riln dt• llllll'inltn lll<'l'-

r.anlf' " na' l'gf~<·:\•l d0 cn I" d agr•JJI, I icand... porem. ~ll.i•'Íf n.~ a
.,,.:,;e J'f'gnlanwuln ., aos da lnspt•cloria 1-'<·rlP!'al df' ?'ia\·ngatãn,
da Poliria, da Saurlt•, da .\ll'andf'ga, das Capil anias de Portos
t' oulros qun pxistaut ntJ Yit>J'f'llt a existir. rderPJÜP.~ •)tt appltcavris ao;.; ;.;,.,.,.i,:.os dn nayc~gac:ão cst iptilad•l. nn qtw niío r•nnL,·avif'J't'-JtJ :'ts Jll'f•~Pil!Ps clausulas.

v
O llll!Jtei'•J de cmllarcacões ordiuaria::; t! dt~ "ali a-1·idas, dP
cint.os de sal\at;ãn, a qllmÍlidadt• de sohre;;alrnl"·' " aprPstos
iuclisprn~aYnh ao :'ei'YÍ(n na11t ico, lJeJJI ennH• n.~ ollj••t•lo..; dP~
l. i nados ao 11 ;.:o dn,.; pa:,:-;agPi r o;.:, "<'rã o l'ixndns •'111 ta llr lia PSJH'rial, organizada twla !'ompanhia e sulmwt I ida :i apJll'nv•:iín da
f ll"J1f'('l n1·ia J.'r!dPra I de Na 1·rgação.

VI
.\lr'·m da..; Yistorias t·xigida" JWla IPgislar;ãn 0.m vi&nl'. ficam os 1apor•'s sujr1los ú..; qtw forPm jtilgarta~ llf'f'f''isar·ia.~ pela
ln~pPl'(fiJ'ia l·'f•df~ral d0 NaYrga•:ii". •.oiH·:~aurto-sP a t'•llitpauhia
a •·urnprir inunNiialantr>niP qllalqllf'l'

inl i111:u::tn

rlerntTPili•J

d•''-'':t'-' vi~lorins.

VTJ

o., dia:' c Iwras da parl.itla, t' IPIIlpo d•· dt'lllura t•Jn cada
podo rln t'~rala f' a dura•:fín da;; 1 iag·pns ,·•·rlnntla.; t'lll carta
llltla das linha~ da ela11.sulu 11, ""'·iio ri.·.;ntfp, '''l' lal•,.lla or~a
niz:ufn j)l'la t'lll!lfHtllhia l' ~ubnwll iria ú l'l''''''':iio d" .\lini;-;li;l'io
da Yiat:iin ,. Uhras l'uhliras. por ini.PI'Illl'dio da ltt-'f"'''lnria
1-'t•dPral ti<' .\'aYPgat;iio, rl1~nlro t!•l prazn "" um IIH'Z. a t'olll HI'
•la data tl•J rngisLro do rnntracln rwlll Ti·ilHIJJa! d•· (:llflla.;. I(P'~''Hio •·-sa tal!Plln. dppoi.-.; (]p appt'f1\ada, !'ror· ptilolicaila ""
lli·n·in Olfi,·iof, t!Pnlro do prazo rl•• 11ilo di:~:' d:t data da nppl'IJ' ;wii" ,. ú Cll.'-'l:l da cnnlpallhia.
O.s prazns rir' demora nos portos l'nllt:H--'•'-hiio d" "'"lJII'nio t'lll fJll<' o.< vaporP.~ fttndcart'm .qllf't' .;Pia t'JIJ dia 11lil.
ql!f'l' f'IJI f••J'iadn, t•nl<'lltiPnclr~-.~n qll(' o lllaxitii•J dr• fl'tllJW l'ixnd"
na lalJella nã" ó ••IH·ig·atorio, devt!l!do as alllor·id:td•!.~ I•1C:tt'" d•·-f•:tclrar 11< YapO!'IIS, log11 !JII() t•~ll•ja ClllWil!id" P '''l',i1:11 tf•!
(·:ii .~a ,. 1/e...:('arga.
L-'iea i·nl.nJ!Íiirln, por(·!Jt, flllf', tlel".t·" ""' li111ile~ •'spP•·il'icad"~. 11 oliYJrln o agt•nll' ria I'Oillpanltw 1111 l"lrlu rfp •'-l':ll:t, ''-'
,·ouH,Ja!Hianle;-; ;;ãu olJriga~lu:; a afi'i::aJ· a llfll'tl(l. ianlo para ,,
•·•·nl~tWilil•'nlo dos passagnJJ•ns eon111 para n "" l'i·-•·al ria Jn"J"'t'lorta F<•.deml de Nan•ga•:iio, a !Jura ria ;.;a h ida do IW\ i o.
Obriga.->-'~' ainda a cmnpanhia a in~1·rir """ anuu 1wio.;
dP .-::thirta rfp sens vapDl'f'S a nalnrPza da ,-inp'lll a ''lllJH'I'Ill'lldf'J'. s" ••nnlrarlnnl. SP PXIJ·ant·rlinarin .
.VTTT
Dnnl!·o do J'H'azo riP nm nwz, e•Jnlado tia tlala do t'rgislt·o
•)o contrart2 p0ln Tt:iJ~unal_ rlP Co1~~as~ StJilnwiiPr:i a cnmpunhin
a appro\·~r.;w do :\lintsii~J'IIl ,<la \ l:lPHO '! Ohras l'ubli•·as, pot•
!Jtf f'J'mPdto da JnSJWI'forJa f· Pdr>ral "'' ~:1\ l'~:l•.:ií". :t~ tabPIIa~
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r; passagens que lerão de vigorar no srvico conflcanda entelllhdo qui' taPs preços yig.oram que!.'
em v1agens confmrlnacs, qtHT nas cxtraordinarias das liIlhas regularPs estalwleeid:as.
Enviará lambem a companltia, fl dentro de rgUa_l prazo,
mna lahella, enm os pl'iTU" dos gnnt'ros f' al'ti~nH vPnd idos
a hO!'dO rJp. ~cus \'llPOI'i~S, afim ue ~f'l' :lpfll'iJ\'ada fll'la In;-;JH'cluria FedPral di~ Navf'gação.
Todas c;;;;ac; lalwllas dPYí't'i'io é'f'l' publicadas no Diario
O{{icíal, rlcnlro dP 8 dia.''· n pari it· da data da ~l[lfll'ovação á
cu~ta da companhia,
'

de fretes
tracla~lo,

IX
/\ companhia ohriga-sP a lrr.n;:;p''''lat' gl'aluifanwnlr:
1" o ÍIISJH'clot' r os fttnr•cionat·iil,; fi~r:a"~ da IttSJH'I'[oria
Fi'rli•r;d dP ;\an•gru;ão, qllandn Yia,j:U'i'lll l'lll fil't'vir;o:
:!" o rmp"ngadn l!lll'atTt·ga.dn do SCI'I'ir;u po:;tal;
:l" as malas do Cur.t'l'io ""~' !Prnto~ fia ll'~i~lat;['tO yigr•llil'.
dPvidanH'TifP af'ondici-onada~. l'ffrt:lnanào o SPtt
tr:Ul:>[Jol'te
.g!'lltuito de ÜT!'a pura lwrdn t'. 'it·r·-\·f'rsa, ~Pndn cpw 11 sr)ll
!'PCPltimrnto no Corrl'in ,;;e rPali;,ar:'t uma hora antrs da prP-viaml'n1 P annum·iarla para a pat·f iria do vap111' r• a cnlt't•ga.
quando PSIP dlf'gar' ao pol'lo. 1amlJI'Jll 11111a ]I!Jl'a. no max i rnn,
drpois de Jhn tf'r sido da.cJa liv.rc pratica;
4" os {iinheiros puhlicnil na forma das leis em yignr;
:-i" o;; oh.iecfns dr•sl i nados ao J\llt~I'II Nacional;
(\" o;; ohjrr!os l'i'D1f'l lidos ú 011 pPla Sr•r.J'P!aria dn F.s!:ldo
da Viação P Oln':J.q Jlnhliras nn qnasqnnt• rt•pal'iiçiíP;:; a Pila
annf'xas, r os dt•sl inad11s ás f'\Jlll:'it;i"'·' ul'l'ii·iaPs ntt fayorr·t~i
das prlo C:n\-f'I'IIO !"Pdrral:
7" as Sf'llti'DII's r nlllrlas tlr plantas drsLinadas aos jardins
f' cstabclrritnr•n!os publiros 1111 agt·irii!fnt'Ps. rrrnrttidas ppJo
OOYPI'no ou por qn:ll'S(JIIf'l' "'"'i 1·rlnrlr·s "" "~·nd iea tns agrit'r >Ia;;
quP elle auxilin;
8" qnalqul't' m:1Lrrjal pPculiartnPnfP apfo a rx]wrir•ncias
e RPrvicos dos Jnsfi!t!los di• 1\languillllfl.s. Vi!al Jlra.'iil, Httlan-

tan

P

r.ongrneres.
X

A companhia ohrig-a-sr a rnnrr•drr f t·nnsporLr nos seu~
YapnrPs. com ahntinwnfos df' r,O'/r sohre os prri.:ns da I'I!SJlPcf.iya tallf~lla. para a fOl'ça puhlil'.a r1u r•.,rnlla r.ondnzindiJ
prrsos e com 30 % para qualqul'l' Ollfro, ni"tn pre\'isLo na t~lan
sula anLeriO·l'. que haja de srr· p:lgo pelos l'ofrPs da TJnião t1n
dos RRtarlos. Jrsa<la a rPsp:·cf iya ri'''[ll''a r•xclnsi\~Ultrnf I' :'L
conf a dos mt•smns rofrr·s.

XI
As farif:ls dr frpfrs e pas;;agrns s,·, podrt·ã'o srr alferar\ao;;
de dois rrn dni-; :lnnPs. 1'''1:\ l'f'\·i<i" da~ rtH·smas. de mu!uo
:wcõrdo.

XII
A companhia ohriga-sr l\ r~taiJrlrrrt' trrrfrç;n mnl.tw rnm
linhas dn 11avrgal;'iio r via.<; Jrrl'Nls que vPnltam !t•t' aos
porLos set·vitlns por seus vapores, sttlmwltl~lltlo ns act\ür!lus qull
Jli'Oillll\'C'I' :'t 11[tpl'ttya!'iío do 1\linisl~>t'io da \"i:t.1:iio ~~ Ohra~ 1'11-ld Íl':l'i.
.
r.~

Xll[
c\ companhirt sr nlJri~~a a dis!rilntit' :1 prat::1 dt~ ~~·no; naqtl~"l' para ]tassagPil·os, qnnr par:t t•argas. 1'1\tli!rtliya o
]li'O]l01'C'Íflllft]lll1'lilt•, JW]OS qut• dPIIa SI' ljlti'Íl':11ll I li ilizar: 1'111
4':tSI> dt• acr'U111tllo tle carg·a ou tl1> )l:h~apl>iru.-:. dar:í Jll'l'f't•t't'n-t·ia ans pr•t!irl"s mais anligo;; on fa1·:'t ral1~io da pl'ill,':t. ljtland<>
.'-r> lraiP dt• 1111'1'C'~ttlorias que 1lf'L'essilt•1n d1• Jll'lllltplo l'tnlt:ll'qlll'.
Tli'\'1! hal-1'1' nr~Lt• raso ·dl' ar·ctltlllllo lhTn :tpropt·iado 11:1
S1'·d1' da t'lllllJ1:ll1ltia t' nas n~rnt·ias. para t'l'_'-!i~ll'll tl11~ pPtlitltl~
d1• pr:u:a t• d1• passag-I'Jts.
ntll l'rtsim a companllia SI' nln·ír::< a I'I'Jl:ll'i Íi' :1 JII':H,':l I' a
lDla,:iir- dos scns vapores, nas via~rns nbri:.;atnri:1~ d~> 1!1\P 1m1'\ a l'iall::;nla TI. ele modo ljLW todo,; os p~>rlno t!t• l'~t·aln. for-l:~da. sl'jam ron!Pmplarlos na dislrib11i:.:iin ri:• :t''I'•II'IJO l'llll1 o
11111\' i 1111'!11 '' dr t.ra i'I'!!O dl' r:ub mn.
yjoo,

Xl\'

.A companhia se ohriga u ,,; razl'r il·an>pnrll' dr inflarn1\I~YI'is ~~ l':<:J1IO~ivns em y~pnrr~
I'Xrlnsi\·a.rnr>IIIP tlr ean.!:t.
l';i[l'll I~XI'I']II_:iÍI'S fli'I'VÍ~!as na ..; rJÍ'[!ilSÍI:íít•·c I'P'.~IIJ:tllll'llfal'f'S I i-

~'1'111"<

XV
.

_\ rrnnp:-t nh i a aprescnl ar(t ú Inspr•c! o ria Fcd.:ra l de ?\avl'-

eal:ão, com rl'gnlaridadr c prcsfrza. e organiz:tdll'; d1• :lt'.{'IFt'n r•'m os nHHli•los qtJP l11t> fori'In l'.rt!rl'_cnws r• as in.;lrnrr,ííl·.~
''lll vlgnr, a eslaLislira rlo lrafl'gO 1in.s va]Hll'l'~. illl'lnsivn rr•rr>ila ,; dcspl'za. qnce pam as viag1•ns olJrigaloria.s, quer <p:nrt
:"' r•xlrat•nlinarias, c tamllcm rio liiOVÍJIH'nin 1>os JHirlos de
~~,ora !a, alhn dr ou trios quacsfiUrr
da, los I' lll r r~rmaçúrs rh
mt~sma na!urrza qur lhe forem flnlicilnclo~, r!'é!lOnrlrndo pnr
~un 1'\'::lcl.ir!iío I' nntltrntiridadP: ll<'lll as~i111 ap1 1\~l'll!ar;í, alt'\
1S d' ma1'1:o dt> ra.rla anno. uma copia do hnlnnr:•"~ rln :JTll1fl :111!nrior. ÍIH'lnsivl' a eonl.a rln lucros n JlPl'lla,;. p:na fliiP si' pn.'~'l Clttlhl'r.l'r, clr mono- claro P ·prl'ci~n. a r·riHla iiqnida 1111 df•fit·it t' a 1lr~!"'Za rliscriminnda illl ct1~!r·i" tl1> ;,l'f'Yir:tl
f'ff1•r•lt1arlo.

XVT
Em qnalfll!Pl' !l'mpo, rluranfl' o prazo do rqnii':Jrln, o r:o~
\·rrno tnr;í o din•itn de enmrn·nr 011 tnmar a frc!t•. t'lliilPillsn.
ríaml'nlP. os navios da companhia, com a nlH'igat·iin por parlP dec.ta dl' f.'nh."liluil-os por- ouf.l'lh Pm r1tnrlil'íJI'~ irlr'nlí1':1',
ntaJT:Jdll o .J•razo de I? mf'ZI':1 para r~~a ~nh~lilnir,:ín.
n ]lt'l'1:n de romprn "''l':Í Pstipitlailll nwdi:l!tiP prr•Yio :Jr·C•"~nk ~> n !11' frplamrntn. pl'ia mrtlia da l'l'll<i~ I iq11 id:t oh! ir!:\
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p~lo

\"apor on ~ror outro irlrn! iro, nas 1 ~ via~<·ns que Pl'P-t'rrlf'rrm a data ela occupaçfto.
\"os casos dl1 força maior. o Governo podrr:t lançar mão
do,q vapor11s independente de prPvio am~orrlo. regulando-sn
pn~lrr'inr·mf'nlf' a indPmniz~u:fto .

.\VII
f!m rr!.ribui<;>.ão dos ~f'n-iros <'nn!rarltHlP~ fixados na
fi. rPcebed a rompanhin. Pmqn:mtn executar o
~rrvico dP naveg-ação
com o.~ vaporf's flrsrlr j:'í acceitos. :\
~nhvenção n.nnual rlP :wo: noo~noo. f!lll' sprá r! evada ao mnximo annual rlP :mo :000$000. rJppoif' rlP n<lqu i ri das, incorporada'! ~~ frof.:t e entregnps ao t r·ar.~go as duas novns unirlarlf'~
a qnP sP !'Pfrrr a r.lawmla JII rln cnnfrncto .
. \ ~llhYPnção sPr:í rlivirlidn. rnmn sP sPg'llf'. pnra as rluas

rlausula

h~·pn!.he.c;es:

nom os nctuaes vaporf's:
I -- Linha do Nor!P -- \ :ôHO:ii:íHl por Yiagcm redonda:
JT Linha do Snl !l :O:>í8R::!:\ por via:;~m redonda,
r'11rc S. Salvndor 11 Rio clr .T:-~n,,irn. r• \ :?:í:í!'!!l\H, ,pQr viagrm
!'o'rlondn Pnlrr• S. Salvnrlur P :\lucury:
Til - Linha rln CPn'ro
'? ::J?!\!1:111 po;· vingf'm re~
rlnndn.
f~'IJandu

incor·poraLI·'~

o,-; dou.' noyn;; vapoms:
- :í: 160!'\(j \I por via;.~:em rrrlonda~
rr - Linha do Snl -- lO ::i(ii!Í; ·,ri I iJOI' \'Í~I;::l~lll l'~IIOnrln.
"lltrP S. Sa!Ynclor P Rio dP JnnPÍI''l. P ·, :nn:;:::'.'\ 1''. por viag:r>m
rNlnnrla Pnf rP S. Salvnrlnr r• \fllt'lln·:

l'oren1

f -- Linha rlo ~orft~

TTT --- Linh:l
rlnnd;t.

no

f1Pnl1·n

:2:-fl::!!':f'>:JO

i'~>.

\·iag;~m rc-

J<,;sas ,.;uhYeuçõ~·~ ~,.r:'to paga~ IIIPilSalnn'nLP. na DPIPgar·ia Fi;oral rio ThP~OIIJ'o ~arinnal. 111 Estacln .Ja Bahia, mrdi:m!c rPqnerinH'ntn. acumranltnrlo dn a!tr.~tarlll rla In,;per.lo''i:-t r'~r!Pr':ll rlr Navrga.~iín. fnnweicln rlP.pois f 1:1 romprmhia
:tíll'Psf'nfar os {lnrnnwn!o;; r'nmprnhrt!nrin;:; rla rr>alisaç.ão da"
\ 1:1gt•ns nhriga!nrias. com Inda~ n~ ~11a~ Pscalas:
rssPs dol'll'll~>n!os dPY"riín .c;rr os ai!Psfadn.' <1:1~ .\!..!Pnr::l'i rio Cor·r·r~in
0'1 nntrM f111C lllf'J'PP,UI11 f1; flllhl irn.
O calcnlo "" ~nhvPnr.iio. fnrl:'!~ as '''ze~ qne. püt' mof.i,,.n r!r~ forr.,'l mnior. dPvidamr>Hh• comprovada o!rdxar r!P sr•1.'
~omplP!.ada a YiagPm t•eduntla. sef'ú feito enrn c desconto rPlali\·a~ á.;; mil!Ja;;·niín p;p:t•;:ada~. r>:ll':t 1-odq~ "s dl',.ilr;-;_
s;·,o
os ya!qri'S das milha.-; ''-;f itwlarl:t~ 11a laJ,,.J1a ~·nnsfan!P dr>st.a
<'iau~ula. fixados "' n :J~IW:í L GK\1 ,. ~,:~H\1;. tl:.' f. ''"~Jwrf i' anwn1 ,.
r•m·a ns ~rrllYPIH't"ics ma:\inws fi,~ ::nn :(li f! I'< ,. ::~,11 :onn~ ~mnll:-11•'.
:'11 ililn~
~ãn SuiYarlm' a E~fanria . . . . . . . . . .
Jo~stanrin a Ararajú . . . . . . . . . . . . . .
:\rneajú a Yilla ~nv:t . . . . . . . . . . . .
Yilla :\'11\:J ;"t Pt•nPrln . . . . . . . . . . . . .

................
................
..... ... ... ... ..
.... .. ... ..... ..
Pl'nf'Cln a :\Tac·r•j,·, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\l:li'Pit\ a HPrifl'...........

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

I :1(\
:;·:_>
i'!
:~

!3H
t.:.'fl
1n: ~
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- :v:'l'OS DO POnEn EXBCti'flYO

R. SalvachJI' a 1\Iarahú .......................... .
Marahú a ftio das Contas ........................ .
Ilhl;o.~ .........................
Cannvit~iraR ...........................

!\I ilhas
79
/j!)

H in das Contas a

.

:lü

:llht·n~

.
.

~JÜ

a
Cana\·icira:-; a Belm'ITltP ........................
]lPlmontl' a :-;anta C1·uz .........................
::-;anta Ct•uz a Pol'ln :-;l'gtii'IJ .....................
Porto ~Pgurn a Prad11 ..........................

.
.

.
l'1·adn a :\1!-nbara .............................. .
All'oiJa~·a <t l'nnta (J',\t't>ia ....................... .
Ponta d':\n•ia n Cru·:nPIIns ...................... .

Caravrllas a

l'i~·nsa

lO
3!i
L2
6fí
I''

IH
~

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

?I

Virosa a 'ltH'lll'Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\tn'cnr:v a ~ii<~ :\ial.iii'IJS ......................... .
;-;ão .\lallwtl" a Yiclorin ........................ .
\'it•lrwia a (;narapar~· ..........................•
( ;unrapary :1 rtapnnwrim ....................... .
ffarwnwri111 a S:ín .Jnãn da ll:nm ................. .
:-;;iu .Jniio da nar'l':l :1 ilill t]p .l:llli'il'() ............ .

2·~

:m

1/([)

3fí

:lO
,i;)

IRfí

X\' I I J

Sa 1\·n

1':1~'1

d.. f'<lt'!'a

11 H\ i''l'.

dn ida IJli'J li,. ,·nntpr'n\ :~da

I'

arrPila rwlo .\1 inislr•I'ÍII. da \'i:u;.iío ,. Ul1ra~ l'ill,lieas. f'i1·:u·:'1 :1
ClllllflHililia '''l.it•ifa :·1, SP;,:Jiillf''-' tllttlfas.
1". da jll'!'li:l da (!illli:l tl1• "ilh\'I'IW[l(l I'<'I'I'I'SIJillldr•JIJ;• :'t 1':11!:\
,·iag,•nJ 1•sfipulada na clall'-'llla 11. ,. mai~ ~.il '; d:1 I'~'"P~"Cii\a
'illllla, [J('Ia "iiJI[II'I'S<lO dl' qll:l]qiiPI' dn!la;;;
:!". "" íllO:j; a HOO$. alr'•m da P"l'da da siiJJ\·Pnr:-:u, I'P~JW1'1 i1·a. lllt l'<l~O da ÍJI[I'l'l'li}WÜO dl' YÍa!!l'lll l'llf'!'!nd:t: ~~;a YÍ~l~f'l11
f'út·. pm·,··m, Íllif'l'I'Ompida por
moi Í\11 d1• J'cor1.·rt Jllrtior. nit"
~t·r:'t imposla n11tlla. 111'1\1 rlPixar:í "" S>'l' pag·a a snln·I'IH;no f!Pvtda JW\o nllllll'!'n ctr milhaf: JtnYr',2'arln<. dt• :u·t•,\nlt' 1''1111 " di~
f''.lsf n na t' la11 ~11la ant Prior:
:J", "" 'J(Jil8 a 8(H1$, pPla falta dr• algnn1a das PSI'nlas nlll'igal l.li'Í:t~ da~ I Í:l.gi'IJ.~ l'llllfl'HP.hHIPS:
.\". rJp ·!(1$ :J :Í0$. j)Oi' j)l'rtZil rJ1• ;; ll<li':l" ()JI i'J'fl('I':ÍII do fli'[\Z'I,
f!lll' PXrr•d1•r da lwra fi:\ada p:n·a a •:tl1i11:1 do vnpr11·. ti"' l"'l'io:-:
ini,·ine:--: 1111 da:-; l't'SIH'í'l i\·a~ f'Sí·alas: -.;p f':--:~;P TJrnzo (•'\t'('drl' dn

\H ho1·as. 'ii'JJI pi'I.'Yia auforiz~l.l'ií" do nn\·1'1'1111 Fr•rlt•J·al, cnn:.;id,·rat·-~~·-ltn l'nmo 11fin 1·r·alizada a \·iagPill
r• appli,•aJ·-~;,•-lla,
l'll'tiin, a mnlta preYi~fa no mnn•'rn J•. A rn11lta fixa<!:' na pl·,•"''11!'' di"fl"·'i1:iín :,;crú. U11111JP111 npplir:lrla. [1111' di:\ dt~
dr-J,l'Jl'~\
11:1 I'IIP;,:ada dos vapul't•.'i:
:í", d1~ 111()~ a :wos rwla fi,•mn;·a ,J,. l•:il!'l•ga. dac lll:lla,; fl"'"tar·.~ '111 )JOJ' ~1'11 111:ío arnnrlicinnamPntn. f' rif' :íOO~~. 1111 casn rl1~
1'\fi'fl\'Íil, :\11;111 da l'i'SJI!lliS[liJjJjdadl'
jl('[ll~ \:1101'1'~ flOI'\I'IJilll':l
w·iln~ 1:nntirlno, df' arrr'wrln rnm a ll'g-ic;J:wfin ''rn Yigol':

li".

ti1•

:!0118 a 8(1(l~. ]ll'i:l illf'I'HC:I;iill 1111 Íll!J\1~1'1'\':IIWÍ:l

liJl

qlmlrpli'l' das l'l:lltStllas do c:•l!ilt':u·l,,
p:11·:t a 1p1:1! 11iío !1aji\
Jlllllla '''Jwrial .
. \" nnill:t.'-1 ""I':Í" illlf''lSia:-: p1•la lli"l"'r·lnria
i"rrlt•l·;tl li•~
:\:1\'l')l.:II':Íil, 1'11111 1'1'1'111\"0. Sl'lll l'f'f'1•ifn SII~Jli'IISÍ\11, Jl:ll':l [l .\li)IÍ~ft·, da \'i:11;ii" ,. Olll'ac; Jlllidiea" ,. di'Yt't'iin ""I' pn;:nl" fi:\ Dr-

lrgacia Fiscal elo Thcsonrn Narional no E,clarln
da Tiahia.
dr•n I r o do prazo nmxi tu o tiP di''" ri ia~. a rnnl.a r da rlal a ria rn~
(t'Pga pPia in~pedoria da gnia dn t'Pr'rllltirttr·uln, ~oli Jll'tla dn sc•r·
o valot· dPI!a~. corn o aert'l'.~r·itiW t11• I li~-;, dl'~i''l!llatllt no pri-'
Tllf'il'rt ]JagattllmLo rlu ~llh\'l'tlf:iio que a l'tllttpanltia teulta tlil
1'1 '('I' I )I' I''
U pn~amr•nlo da mnlla dr'YI'l':'t ~r·· i'OlliJli'OYatlo com a r.nlrr•fia, rtrJ pt·nzo rtl'i111a fixadll. t.lo t·r·~pr•r·l i\·o t'r•t·i!Jo 011 pnhlira
t'r'IJ'Ill:l dr•vidntllf'rtlr• ll'f':llit:lrln. :'1 !ll:'pr•t•!rrt·i:l l:r·dr•r·a[ rir• );:1\f' ..
g:H.,'f'tCJ.

l'ar·:1grapl10 uniro. O r'11lllr·:1do l'alhJCar:'i dr ]t!Pnn rlit·ni[o
,;cr:'t ill'i'lnradlt por ado do CrJYI'l'llf!, imlerwnrlrul.r~ rir•
illii'I'JJI'Ilat;ilu ou ac1;ií'J judicial. Sl~lll qur~ a I'OJII[lanl!ia l•·rilt:t
tli1·r•i!o a itltll'llllliZal;iirl algiJJIJ(l I' )>l'to!r•JJ:IIl :1 l'<llll:ilo tlr• 11111'
frala a elansnla ittlltlf•diat:t, l'llt l':td:t JJttt u11s ~·~guin!P~ ca~o~.
:t.lr'•tn tlrH pt·r•\i~lo:-; ltllltlr·as cl:itt"lll:l'' ,:,J :·rlitl!':ll:lll e na lr•gi~la
~ãu \·igr:ull':
1." ~~· hott\'l't' inlerl'l:pr;ilrl rlr• \·i:l!~r'!J.S f'lll qualqt\01' <1:1~
]irt!!:,,·, por ]II'IU!í r'\l'edculr~ a ~lU rli:1~:
'.!." ::;o cac;o de multas ;·r·r)f•! iria~. pr·l:t inl't'~lcç·ãu da llii'Slltll
c·lati~JJla ·r·rlltlrarlli:tl: anl:_•s da applir·ar;ilo rl.~,~n [H'il:tlid:lrlc
lllaxi1na. a lrt..;pr•l'loria i"PJr•J·al d1• Xa1 <·.:~:J(:ilo a1 i:;a ·á dr~yirla
llll'llll· a l'rnnpnnltia. ao irllJHit·, !"'la ,,.,.,.,,ir :t \I'Z. u tlla\itllu da
!lll!lla rr•Ji·l'Ctilt~ ú clatl"tlla rr'lll'tid~tlltl'llll~ iltlrin::;ida.

c

n~~irn

'\lX
r:::c~C\\ÇÜU elo cnn/r:w/n,
~aciona! ou na Jklr~::;acia Fioeal no
J:::</arlo •la Ballia. a quantia d1~
:00(\:p, r'tll uHrt""la cotTI'rllt• 011

A ('OIIljlanhia, vara garanlin ela

rlr•pn~ilnrá no T!Jr.'4oll!'O

::o

r•m apolicrs frrlrl'ai'S, apt'f'.''f'nlandtr "
l'l' ·'pt•r·l i 1 u rr•t·i!Ju Jl•J
ado da a.,;signalum do conlrado.
R-,sa 1'111l<_:iin l'Pspondl' p111' l{lll1rSl]lll'I' impol'l:nll'ia::: Jll'0\'0llienlQ.S de nltlltas deYilLts pela 1:umpaultia. a~ qnar•.;; lliin
ltoll\'1'1'1'111 ~ido d1•sronlnrlas da sllll\I'Jtr·no " rt•\·nt·ler:'t para n
l1o\'l•rnn FPdi•t·al I'Jtt IJltalqill't' ca;;o uc t·;~il'Í:i:'w ''li cadtt•:id:trli•
do r·nnf •·neto.

X.\
Para as despezas ele fi;;ralisa('fín. n con,panhia r-nlrar:i
para a ))pJr•g;wia Fi~cal do 'l'lll"Wll,:';t \:ll'illtlal no I<:slado da
Ha!Jia ('lllll. a iutpor!ant·ia de~ li :liOII~ aJtt<JJ:tr·.~. ]t:ti!llcl ]tr>l' sr•IIli'Sil'f'cl adtan!ailo t' rlt~ttlt·o do prinll'it·ro JJII'Z dr• l':Jd:t Sl'tlll':'!t·r•.
sol! ]tl'llê\ di' J't~'Wisão do ec>ul.racl" tlr~ pli'llll di:·r•ilo. 1"'1' d,,_
c:n~f_u du lluvunw, sum depuudcucia de Jtt!et·trr~ll:tr;ilo 1111 :tl·r·:-trl
Jttdtetal.
O compc_l.cntc rceilJo deYcrá St~l· ;~nlr·t•gtll', ''ill originaL
011 )lllhlt<·a l"t'Jita dr·srdanfl'lll<• lr'>!:tliz::rl:l, ú lit--pr•r·l"t'i:t f-'r·tl1•ral tl1• :\an·'!at;ãu.

X.\1
() CIJTJiral'fo ~,j se Lornad cxcnui\ 1·! "''í''''-: rJ,. r'f'"r~isl "arJ,,
(Wlo TrilrJJn:tl dr~ Crrnl:t:-:, n \'i"o:·ar:i fJi'l" lll':t:~" dr• cirwo :tllttrrs
l'llllladw: dl'"''ll dal:t. ''itrlr.> IJrtr• a "'r:> li·:ut-·t'>'t'r'Jll'i:l l.l'lt :1 dr'

Ar::TOS IJfJ

l'i.JlH.i~

1::\.u:l.' I 1\U

:-ua exec.n(;i"w a qualqun 1'111fll'l'Za. t'UIJIJl<l!lhi<t ou in,lividuo,
~cnt vd•via auLnr1za~·âo do <Juverno Ft•dural,
inl[•orla ":Í, de
pleuo du t'lfo, em sua J·e~eJsi\o illlllll'rl~ttla, imlcvemlcnle du
<~l'~iiu ou iul,~rvellat;âo judit:ial.

XXIf
:-,"lll Jll'l'jlliln <la~ .-ttlon'll'J"·~ I' f:\\ Ol'1·.~ fjlli' l!or• l'i.liH'I'diJ'
" r;nYI'l'll" I·'P.it·l·al. :t Ct~l!l\l<lllilia JIOt!,·r;i
!'I'''''' I'''' 1';11 ol'l'~
r
o'til•ll'W'."'' d" Cull'"llll t1,1 J-:-:iaJ,, da .li:tlti:t.

X.\ llf
:\ ('lllll)):lflhia :-r~ flllt'iga a Jl:Íll ai it'll:ll' J\1'111 a rl'l'i:tt' ll:t\ iu

alé:IJ!ll

di! ~ua

rmla srm prt'·\ia a·uluriz;u;iiu

d•J r:u\l'l'lllJ,

XXIV
1<:111 r~ 'n dt• dr•si nl dl igrtH·ia ''lliJ•n o t: "' l'l'lln e a ro111 pan!Jia !<olirr• a applicaçiio d1~ qltaiiJlll'l' da~ pl'i·.-:pnlt·.~ l'!au~ula,;,
I':Od'i11i<los "" ·i':l""·~ tl1\ nlltlfa". n·~chii", 1111 ol!fi'P" daramrllil!
l'f'SIII\"iil"' 110 •1'111!1 ;·ar! o. SI'I':Í a qups[fi,, lT':oh ida l"Jl' arbilra-

llll'Jiit•, ~~.·:;uudo as l'i'•nuula~

lr·~al'''·

XXV

O r'•'lli!<l!'in 11it1.l rla1·ú ln~ar ;i rlr''lll'Z<l 1111 yjg .. nfc~ ''xrn:if'in: l i ' " 1~\l'l'r·irins snhsl'rptl'llft•.;, '''~ iJI'Cúrdu ~~um a anforlzar·;io I'IIIJ'.i:lllll· tJ,, al'i. !li, n. li. da li'i n. '!,;,:-;~>,de i.O du
!1;~n.c In nl f i mn. a r!t•.orwzrt J'l',lllf illllt· do Sf' r'YÍI'Il a qllt'- ,.,,. rdcl'e
" cl<tll"'li:t 11. r'ill'l'l'r;i Jl":· CiJJJ!a <lac; yr•rloa-:· vofada.ô "l'lJOl'[Ull<!llll'lilt• p;~r·a es~c

f'im pl'lo ColiSI'l''·'n !'iaeiollal.

Hi1J d•\ .l~lllciru, 1::> de di'Zl'J!lhru de l!J:.':.'. -· Fnnu:iscu .Sú.

f> f'/ijil'a ,, (/,•,·rt•fu

11. l.'i.i)(!.'J. de

/fi dr: uuos/o u/timn,

(/() 11/iuislf'!·iu rln r;Jlf'l'/'(1. I) ('}'l't/ifn tf,• /110;(10()$.
fJflill''i!/n d!l ~'''111111/l'l't"'"" tf,• I :1!0/I.~OUO
-

(JI/1'
}Jil,"([

aiJJ't.'
Jlll·

O 1'1'1'.- id,•f'fr' da llP[IIJidii':J "'"' }~-:ladiiS I Tnido.-; do llra-:il,
I. da Colll'"['l'I'Í:l[
da r:w•t'i"l
}"''" "''''JTio 11. IS.Iill!l, rJ,. Jli tlr• agusfo ulli!ll(l. p;11·:' pa!.!;:t·
Jlll'IJfn. l'a~o n~n fronll'l Psfo incnrl'irln l'lll pr,.scrii'I':Í''· da 1'1'lJJll:lf.'l'Llt.:~o de 1 :UUO~ de que. lraln o ar[. 10 rla !1•i 11. ~!.:,;>1;,

~;-.:tlllio d:t alfrilluir:iio ([111' IIJI' colll'i'l''' o ar!. IS. 11.
:;1 jf 11 i(tO, I'1'.;11J\·1' SllfiJII'iliJil' :1 dt'l!lllllÍllai':ÍO rJ1• - ·
rf:1da ao ,.,.,.dilu d" ·j(l(l:()l)il>': ah•'l'lo an l\lillir:!,.t·in
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ch~ ~~·lt•tultrn til'
'int•~ nnn"~ dP

de :!G
lan•m

1B7 \. ;h pr;u:as dfr•el iv<b qun rompi•·-·
S!'l'l·i•.:P. lieando
u~~illl
n·ef il'ieadu o

llll\~11111

d··~l'J "' ()
Ilio riP .Jan•~it·o. t~> dt• dt•zt•uthi''' •k I!J.:'2. IU1" da Iud<'·
Jll'lld<>IWia " il'r" ela HPpullh·a.
clll'l'Jll'll

SJL\.\

11.\

HEH'\.\111>"8.

A brc lW NinisttTiu da {;u.cl·ra n aetlilo !'S)ll!cinl de 111 :.'J.33$HI2.
pa1'a pauamento tle soldo cito/ido a offil'iu••s,
c

iii{CI'ÍIII'I?S

prar:a.~

O Prm;idcntc rl<t flt~publiea rlus E~laclp:-; lJ nidos do Hrasi!,
resolve. tnndo ouvido o Tt·ibunal fk Contas. na fól'ma do tli~
posto no § 3° do arl. 80 da lei n. -1.5:Hi, d1• 28 de..ianniro oe
Hl2~. abrir no 1\·linit;fcrio da C.w:rJ·a :o t~l't•rlifo t•sp••eial 11•~
111 :!J:~:l$-HJ':?, para pag-auu·nfo dos ofl'iei:w~. inl'Pt'iot·r•s n vrat'l1S t·onstanll's ria inl'lwm
tlenHlltsll'al'i:io. do soldo l'ilalirio.
cujo dit'J•ilo SI' aella l'l'l'Ollhct~idu f'lll. l'lllllfll'Íilll'llio do rli~
JlOSIII no rli'l'rrtn
Jpg·i:;lalivo n. f .liHi. "" 1:1 de ago:-<ln dn
JU07, a1·L 77 da lei 11. ~l.G/1, rlt' 7 "" janni1·o "" 1!)1\J. c d,,_
rrcfn lf't;i~lal in> 11. .\. \OR. d1· :!\ ri" r1Pzl'11lht·•• d•·
got·adtl~ '"para o nt·lnnl t'.\Pn)lt· i11 p~~ltl Hl'l. ~H da dP
f r: ti•· a:,;u.-;ln ull imn.
nio ()(, .huwii'O,
!JI'Ili.il'lll

ia

f'

Ir, "''

"''ZI'IIliiJ'•'

:Jio da ll••pu!Jli(';L

AI:TJJI'I:

"''

1\l:!:?.

:-;ILI.\

ll.\

I!!.·~ L

11.

J't~Yi

'!.~~:,~>,

1!c

1111° tla Iudc-

ll~-:n:-..\I:IJJ·:>'.

Fcr/111111[" Sl'it'lllln·in" tf,· CniTalll".

llJ:r:m:T<I '\. l::í.R:l\ -Cuncctlr:

u~-:

r:;

UI·: lltézr:.\tlmo Plé

lÍ So~:itdade .\1!11111/11111 Jrt<'ll''''

cnnf Íillilfl' "

/H nccinnul'

O I'J'!•-;irlcnl ,. tle1 llcpublica
:11lendcndo ao que I'Cl!lH'r·eu a

na

1U'22

llut·os olltori;;a(:ão

]lata

Rqmblica

do~

E-lado.< Unidos rln Brasil,
:--1ucictladP _\nunyma Agent:ll
llava':;, autorizada a ftmrcimtaJ' na Republica pelo derreto numero 1.í.8iG, do :.'0 de lllaio de l\J:! 1, e de\· ida mente reJ)l·e·"'~'lllacla, decreta:
;\digo tlllicn. E' c<mcedida :Jrtlur·iza~,;:i•J ú Socieuade .\no-

nynm .\genee

lla,·a~

para conl imwr a runc.eiona1: na Ilepu-

.~CTOS

!Xi9

Dll I'U!JUt EXLCCTI\U

alf.I~I'UI,'iio fcila n0,; ;,eu.s cstattlt0', em Yirluur• de
I'C::ili!Uf:-ftu :tdCI!II.ada 1'111 a,:'I'!Lillt'•a !,!1'1'<11 1~\:(J'~.WJ'dinal'Ía UU~
res~m;l in1s aL't:ii•Hb!a.,;, J'l'alizada a ti d•· juttlw d1· l!J:!l, por
motivo 1la el1~\'lt~ãu
H1.:u eillJiLal :;ucial a ~·i. iGU.OOO l'raneus, l'ieandn a alludida SOL'.ir•dade ob1·ig·ada a ubservar a~
mesmas elaus1das que :wo111pau1Jam 11 deerelo 11. I LlH5, úe
20 de maio de HJ:!l. ~~ a t:Ulll!JI'ir a,; Jurlltal idade,: cxigiua'l

hlicn, cuu1 a

uu

pda legi;;lw:ão em ,·igor.
Riu íiL' .Janeiro. 15 de l.il'r.emlJJ'u ck ltl:!:?. !UI" Lia Imlepenl)encia e 0-í" da llcpublica.
AttTHUH JJ.\

:-itLY.\ UEil.\.\HDt:s •

.lliuucl Calmvn tln

IJECRE'l'U .\. l 5. H8[) -

]Jill

c

.1lm~.:idu.

!JE 15 DE DEZE;\lllllu IJ!': I

!.In

]JIJII'OIW as llll!'!ts altcnH:rks {1:ilw; nos •:sfolulos da. ComJW-

11/tiu

.ll'/11111/1' ''"

lJI'IIsif.

U l're"iden/1~ da J:q1ultlica dn" };,;fado,.; l;nitl11" dn Bra.~il,
afl.eudentln an qu f' .l'l'f!lH~ r·r•u a :-;o r: i edadr a il(lllyllla G11 mpan lt i~t
.\nuuur dn J:ra~il. ;l(liol'izad:•. pt'lu rkr·n•lt~ 11. l:!.ri/1. rir\ I I
de jul!tu tlr 1!111. ;r J'UTltTÍIIIl:rr 1'<1111 u'<

l''lalulo~

qr11• aprt!sr~u

appl'n\ar)io Jll'[u~ tleerelus
ns. 1~!.1;)1. rJ,. ·_?t-~ d•· IW(I:"/n tlr• niiH, t;l. íH:!. tlt' ·IH de l'l~\·1'
reir•• de 1!1{!1. I ·,.J(',;> P l'1.'rrí'1, tlr• !:!. de 111:rio e J "" 1111\'l?lli!Jru d1: 1!1:20. I' tlr·,·irlatlll'rlli' I'I']JI''''''llfat!;~. t!r'l'l'l'!:r:
Artigr> unicr•. Ficar r! appt·ovada,.; as 1111\a" aiLI'I·:t•:üe,; fr•ilns uo,; l'.slalut(l~ tia ~~~~mpanltia .\rmr•ur· rio Brasil ''lll vi1· ..
luve da re.,;nhrt_:fio YuLada na a:<sembléa geral extraurdinaria
do,: rcspL'I'livos at·.t:innic-tas realir.acla a :JI de nulubm úd
l!l:2'!. obl'i;wt!a. por····nJ. :r llli'"llta CnJJtpanhia :r cumprir· a.s
fnnnalidades u![('l'i••r·I'S I'Xigida., pela fpg·i.,lal:::í•-' l'lll ,·igPr.
llio tlc .ltnll'ir·"· IG tle dt'ZI'lllbru de 1\1~·!. 101" da JndeJ.!Clllleneia e ~l\" da Hepul'l iea .

I•!U, r:uja-;

!'dlll'llla" t~hli\'f'l'alll

•\1\Tlll:l\ 11., ~JL\.\ ÜEI\:\,,!llll·::-;,

Jliau.,'l Calmon dtr Pi11 c Jlmcída.
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JIECitETO ~. l3.HRG -JH: 13 u1: I>LZ.I·::•>~IIHu m; 19~2

C/'(la

Wlut l::iilu~·üo

Hnwrimcntul }Jura a cullu;·a do
J:;iilado do L'ani

O l'n·~idi•lllo da ltl'jllthl ica

""s

(UIIIIJ

HtJ

J.>;lado;:; ljttido;:; do Hra~iil,
11. \'ll, da ]l•i

aLir~!lll()lldil Ufl di·.~JiiiS(o 1111 :ti(. !JR, \i_'f']la IG',
P. 1. ~>33, 1k ·I U de a:,: o~ I" di• 1!J'!:!, th~ITl'l a:

.\ri .. 1." l<'i1·a c:n~ada lllll:t l·:~tai:<til
rttllllra "" l'lllll" JlfJ l•:.;l:iil" "'' J';u·;·l.

p:u·a a

l<:xpl'l'illlf:lllal

1\l'l.. :!..'' Hr~vo;:allt-,;c a< di>llfl~içrlt· ...; r•Jit !'llllll'ario.
ltio d1~ .lml!~iru, 13 rlt• (j,·zr•titllro di: I!!:!.:!., 1{1 11" da Judel'l'lldl'tlt: ia e J í" da lli·pu]J! i1·a.
"\1\Tlii'H 11.\ :-:11.1.\

J::·:I:~:.\1\IJI::-;.

MirJ!Icl Cull!l<li/ tlu l'in c "tliiii'Ír7n.

J)ECitr•:TO :i. 10.88/ ---

JJI~

1:)

111: Dl:z,l:011JI:o lll;

Ci'r.'a wn Calll}!o d•: Semcnlcims

//li

l~sludo

IV:!:!.

r/o Ccaní

I J l't·i·~irkuli• d:1 ltl'lllllil iea ""·' V~lad11.~ I 'nidii-i d11 Bra~il,

ti•ndo em Yista o ad. !Ji:l da lei 11. í.!J;J3, •dr JO d1: ag-ll.·;fu d1~
1!.J2!, lil.ulo <"'lal.crial», \r~t·Jm :.:G", dt'tTda:
.\!'L 1." Vica err•ado 11111 Ca1npu di' ~·t~JIIi'Jiicit·a,; 110 11111llir.ipi" di• i<'flf'i.aleza, l·~~tado do Ct•:Jt':í. !JIIC ''i'l'Ú regido IJI'l"
tli'l'l'f'lo 11. 'I í .:l:!.!J, ri<' :!./1 dt• ago~lo <li~ l!l:!.ll.
i\rL. ?." 1\uyogalll--SI' :H dispo~ii;ÕP'i l'lll Cl•lllrar·io.
11 i o dP .Talll•iro, I;; rlt• di'Zi'lllhi'O de I !1.~:!., Hi• L" da lm!e~
ncndcmia e 3 í.'' da JkpulJ! ica.
J\1\Tl[IJil 1>.\ c-'IL\.\ Jlt:I\~~.\1\IJE::l.

Jli(]Jrel Cllllllon

]>!..:1:1\I<:'I'O :\. I::J.HRil-IIE l:í

r/11

111:

]'in r· .\{Jtl''Írf,r.

lll·:t,E\IIlllil

IJI•:

1\l:.':.'

O l'J'f'~idi•TJ/i• da llf'JJttbliea rlr1~ l·>:hd"' l'nido.-; do Bra.o;i1,
fPndo em Yisfa o al'f.. !.JR da lr•i 11. í.!J:í:í, •ilr• Jll Llf' agosto r.k
1\J'?:.'. titulo «:'llaleria!J>, Yr·r·!Ja 2(i', rlr~crcta:
,\rt. 1." Fira rrnado 11111 f:al1ll•il dí' f'l'lltl'll[r~ira~ n;1 m11nicipiil d" I\ i o Br:tlll~fl. no J-:,;1·:1'1''' di· ~l i11a~ f;i'i'llt'~. q11c ~i·r:'t
,-r•;c;idfl I"''" dt'f.'!'f'lo 11. I í .3:.'!í. di~ :!.I dr· :t,!.!·11·Lo de l!J:!O.
"\rL. ;!." Hr~nlpllli-S<' ;v; di~po.<içõcs em cont.rarin.
Jlio 11!: .laJll'iro, 15 rk di'it'IIJbrrJ rit• l\1·!'!, IHl" da lrJ•li'[!Cildi'TJCia c :J í" da Ht'Jitild i1':1.
.\ll'í'lilt,

IJ.\ :-:11.\.\

!ll.:t\~_\1\0ER,

Mi(;zu:l Culmun dn !'in 1: .tfnu:irla.
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Crêa

ll/11

N. f;5.88!J-

D.E

DI~ DE;t;EMIJHO DE

15

Cam110 de Sementeiras

1W

HJ:.':!

Estado do Maranlu1u

O l'rcsideule da Hcpublica dos E:iladu,; Unidos do Bra,;il,
tendo em Yista o art. 98 da lei n. 'L 55G, ·de I O de agp;:;fo r!P
1922, titulo c !1-Jatcrial », verba 2ü', decreta:
Art. i.• Fica creado um Campo de Senwnteiras no município ele Caxias, Estado do 1\laranhão, que serú regido pelo
decreto 11. 1 'L. 325, ele 21[ de agosto de 1920.
Art. 2." Revogam-sp a-> disposições ·em contrar·in.
Rio de Janeit·o, 15 de dez·emlJt·o de 1\1:22. Wl" da Indcl.Wlllkncia e 3 'J• da Republ ica.
AllTIIUlt IH ~JLVA BEIINAI:IJES.

Mioucl l:almon !lu Pin e .4lmciJla.

DECRETO No 15 oS!Jü -

DE

H)

TlE IJEZEl\Til!\0 DE Ul~·.2

Ab1·c ao lllinisterio da Aar·iculturn. Induslria e Cornmrrcio n
credito de ;;o :000$, para attcndcr aos 1'eJml'os de que caJ'!'N'/11 os J!l'edios e trr·rcnos tio onlirtn Posto Zuoll'eh·aico
b'cderul rlc Ribei1'iío Preto, no Estado d~ Sãn Pan7o
() l're-<idt•IJII' da

Ht~pu]JJiea do~ Estado~

IJnidn-> do 1\J·;t·;iJ.

ft•JH!o ouvido o Tribunal dn Conl.as. na fót·ma do n. Ill, ~ '2", do

art. :m no resprclivo regnlamentfJ r de accônlfJ I'Olll li rlis,po:,;lo no ad. D!J, n. I, da lei n. -1.rí55, de 10 rle :v.~·osfo
do 1 fi?2. resoln~ alwir ao 1\Iinisl.t:rio da Agt•icnll.ura, Tndustria n Conmwrcio o credito do cincoenla ·contos de r<'i~
(50: 000$1, para attcnder aos rrparns de que t•arpccm os preirlios c terrenos dd antigo Posto Znotcclmi11n Federal de Ribeirão Preto, no Estado de S. Paulo, recebidos por doação
da Camara Municipal daquella localidade.
Rio de Janeiro, 1 5 de dezembro rle 1922, 101° da Indepcnclencia c 3·1" ld'a Republica.
1

AnTHUR D.\ SILVA BEnN.\RDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Lci5 de 1922 -

Vol. IY
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DECHETO N. 15.891-

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1922

AJJJll'ova os estudos definitivos do prolongamento da Estrada de Ferro Bahia a ./oazeiro até ao cáes do porto
da Bahia e o respectivo orçamento, na importancia de
oitenta mil 11ovecentos e vinte e sete dollars e trinta
oito centavos ($80.927,38), uvventa libras esterlinas (E 90.0.0), cincoenta e nove mil setecentos e quarenta e tres francos (frs . .'59.7.1.1,00), e dous mil tresentos e setenta e quntro contos dnzentos e oitenta mil
cento e noventa e um 1·éis ('2.371í:280$191), em moeda
c01'1'enle nacional
O Prt1sit!enl e da Hepu!Jlica dos Estados Unidos do Brasil, at!end1~IH!o ••:m partP, ao qtw I'CqiWI'<'U, na conformidade
da alinra a ·do § t• da l'lausula :HJ do eon Ir:tdo de :1 de
abril de J!l:'O, n·lt·lTado nos tPJ'Illos do di'l'rPto 11. 14. OGS,
de 19 de fi'VI~reiro do mesmo alliJIJ, a
Companhia FerroVia ria Esf e Brasi!Pi r·o, arrendataJ'ia das estradas de ferro
federacs da Bahia. Sergipe I' nortro dn Minas Geracs, e tendo Plll yi:;ta o qu<• pi·opPz a Tli."JWI~Ioria Fedpral das l~slra
das, Ul'rreta:
Artigo unil'''· l'ara o Jll'ulon;.::-~mrnLo da Estrada de
Ferro Ilahia a .Joazeirn alt'• ao d<·~ do porto da Bahia, C(lllforme estalw!Pee a alinroa a rJ,, ~ I" da dausula 39 do
~~ontral'fo dP
l'l~visão r:PIPIJI'adtl
nos fl'rmo~
do
decreto
n. 11.0tiH. dro 19 dn ft'\l'l'üiro de W:.'O. fieam approvados,
de aec1\nJo t'·"''' os dni'llllll'llfn~ IJlll' l'tlllt Pste baixam, rubrit~adus pP)o dirr•1·1 "'' gPral til' F.xved iPill ~~ da ~üi'I'PI a ria
de
E,;!.adn ela Yi:u:fio I' ( lbras Pu h! i f' a~. o.~ 1'st111Jos
definitivos
<l[H'I'SI'nla.rJos pl'la Companhi:t
FI'J'l'tl-Yiaria Estl' Brasileiro,
t)
11 rr•spPrfivo OI'I.'alllt'lllo. Plahoraclo pela Inspoctoria FedPt·al da;;; Es( r·adas l'lll suhsliluit.:iio a'' organizado pela referida l'ompanhia, na impor·lanl·ia t!P oif,·rlfa milnovr~eentw; ro Yin1n P Sl'fl' dnllars n lrinta n oil•1 l'Pnfavus (.'fi HO.!l:?7,3R), noveula lilH·as l'slerlinas (f: '!JIO.n.o:1, eine'lf'nfa t' novn mil setet'r>J!lm; e qua rr•Jtf a P 1r<'s
l'r·nHr·ns (frs. r. o.113,00) e dous
mil lrPsentns "Sf'fionla ,. quatro l'fl!l(ilS ctnzrntos P oitenta
mil cPnlo ,. llllV<'nfa " 11111 rt;is (?.:li\ :?RO!jil!ll), Pm moeda eOITI'nln llal'iiHial.
§ "1.• A:~ desproza!l rnm a <·onstrurçfio deste prolongamonto, dPpois dll di'Yidantrontro BH•didas ns obras, sorao pagas de arci\rdo r~om n qnP r~stahro!1•cro o ~ ti", in fine, da clausula 4G. P pP!n nt•Hio pr•·Yistr, na ;llirrt•a a da l'!am:ula 50 flo
eitado t'Oillrar·lo.
~ :!." A Cllll1Jl3Jtltia h•rr·ll-\'iaria
EsiP llrasilt•il'O deYPr:í JH'Illllfl\"1'1', rlPnlro do Jll'azo ~·~I i pulado no final da alinroa n da ,·!ausula 3!), do s•·u contrarln. a~ drsnvropria(.'.õ;•s
Jrrr·rssaria.; para o l'Pft·t·itlo pr·olon;.:arnrrrlo
l(lW não
psl i-

.,,.,.,.rr, t'llll!]Jl'f'ht•rrdidas t•nln• ns m11• a. l:llmnanhia Ci•ssionaria da.~ ~tll'a.> do Pnr(o da llahia ,; ohriga.da a prnlllll\'1'1'
11a l'flllftll'llllilad<• da clat1,11!a
I :l do •·onfr;H~I" ~~roli'!Jt'aóo
r·m vir·ludP do dPi'T'f'(o n.
J.';, i li. dt• Hi rlP nntnhrn de
Hl20, e deverá iniciar c tcrnlinar as obras dn mrsmo rpro-
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!ongamt•rllo dentro du:i prazos fixados na alinca a da clausula !10 do dito contracto, celebrado nos termos dn decreto
n. H. OG8, de 1 !J de fevereiro de 1920.
Hio de Janciw, 20 de dezembro dr\ 1!1:.':.', 10 Lo da Iudcpcndeneia c 31° da llcpublim.
AnTnlm nA Rrr.vA BJ:rt:'-1.\rtDER.

Frmu:isco Stí.

DECllETO N. 15.892 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1922

A uto1·iza o ministro da Fazenda a ernittir apolices da divirJa
publica até a irnportancia de 200 :000$, para occorre1· âs
ttespezas corn a ac.quisiçiío de dous 1J1'Cdios destinados á
!ldm inistraçiío dos Correios do Rio U1·ande !lo Norte

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
vura cxecur,ão do decreto n. 15.GG5. de 7 do setembro do corrontn anno, l'f'solve autorizar o minist rn rla Fa:~r·rHia a emi{t\r
upolicrs da divida publica interna da Uniãn. do va!ot· de rr~is
1:000$ cada uma, juros do 5 % ao anno, atü a impnrtaneia do
:!00 :000$, pnra occorrer ás despezas com a acquisiçiío do dous
Jll'f'dins dnst i nados á Administração dos Connios rlo Rio 'Graudo do Norle, de accórdo com as contractos já celebrados.
Rio dn .Taneiro, 20 dn dezPmhm rle l\l:;>·!, 10 I" da Inrlnr~cn
dencia o 3 Í da Rcpnblica.
0

All'J'HUR DA SILVA BERNARDES.

R. A . Sampaio Vidal.

DECRETO N. 15.893 --

DE

20

DE

llEZEl\IBHo

lllc

1922

.t\pprono, co1/l modi{icaç6es, os csfalntos drr CoiiiJiUII1da Nu!'ional de Scyuro Mntuo ConlJ'n Fouo

O Presit!Pnle da Republica dos f!~starlos Unidos rio BJ·asil,
altend,mdo ao que requereu a CnmpaniJia Nacional tfp Hoguro
1\Iutuo Contra Fogo, Socicdadt• ;\!ut na, eom srrle nesta Cap it.al,
reso!Ye approvar as alteraçiins fnitas f'!Yl seus eslalulos rwla
assnruhlc;a g-emi exlraorrlinar·in. rr•alisada l'ltl :!G d1• :té:ost,J du
.
1922, CO!ll US Seguintes modifira~fíf'S:
iOJJdr~ ennvif'.r aem·f'~ennlt•-se n :;('gttinh\ m·l.i~o arlrliliYo:
"A por·cenlagem rle\·ida an rliJ·nctm· I' ao gert•nln não podf'I'Ü ;:ct· ()XCCdl'nle :i qninla parfn rins !urros liqnido~. d•·
<ll'l'lli'dn rorn n •illf' di.'P'-"' n ar·f. Hí rio l'·f'S'UiaiJII'IlLn qur' hai:\1111
l'IIJ!l o rlncref o n. H. 593, de :31 dP dezPmbro de 1\1:20."
Rin rlP .lmwiro, 20 rle dezt'Jlllll'O r]r) l!l~:.'. 10!" ria lnrll'lil\11dene ia P 31° da Rcrmbliea.
AHTfll;lt

n.

IH

A.

:-;IL\.. \
SIIIII)Jrliil

HE!\:'\AIUIES.

\'itlo!.
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DECRETO N.

1~.894 -DE

20 DE DEZE:\mno DE i9'Z:!.

Approva o regulamento para o Gabinete Technico do Arsenal
de Guerra do rR.io de Janeiro

O Presidcnta da ReDuhlica dos F.~tados Unitlo~ do Hrasil,
usando da att::Ibuição oile lhe confC'ro o art. 48, n. 1, da Constituição, resolve. approvar o regulamento para o Gabinete
'l'echnico do Arsenal d~ Guerra do Rio de Janeiro, quo com
este baixa, assignado pelo general de divisão Fernando Setembrino de Carvalho, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 20 de oezcmbro de Hl22, 101• da Indcpendencia e 34• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAnDES.

Fernando Setembl'ino de Carvalho.

Re(fulamento para o Gabinete Technico do Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro

Art. Lo O gabinete teehnico (' a repartição encan·pgada do
facilitar ao director do arsenal a direcção Leelmica •io mc.::;mo
o lhe é immediatamentc subordinado.
Todas as ordens omanadas do n. T. trarão o nmm•ro do
boletim do arsenal que a~ autoriza. Cabe-lhe:
a) ·estudar todas as questões terhnica;o; dP fabricação, cla}Jorando os respectivos projcctoc; o fll'Pflarandn os elemento~
necossarios á sua realização;
b) examinar, s·oh o ponto dr Yista t.ccllllico, toda a :na ..
teria prima adquirida pelo arsrmal. no intuito de Yerificar si
está do accôrdo com as exigrmcia~ pr·erst.abriPcidas, c ve•lceder
a todos os exa.mes necessarios no decurso de qualquer fabricação, para o fim do comprovar si f'l!a se vae effectuando,
consoante o programma fixado com antccedcncia;
c) inspoccionar todas as machinas c vigiar-lhm; o funccionamimto, de modo a regularizar o ~Prvic;o o obter um conveniente rendimento industrial.
Art. 2. • O gabinete technico c::ubrlivide-~e em quatro
seccões, a saber:
1• seccão: Estudos c Jli'Ojl'ctos.
2• secção: Fabricação.
3" se,~ção: Verificação no dl'c!L1"so da {nb1·icaçrln e revisiln
final.
4• seccão: E:ramqs physicos c chhnicos.
Compete á t• a elaboração dos desenhos. memoria;~ ou
notas, e nomenclatura rt>lativas a qualquct· oi·dcm tnchnir)a do
director.
, ·1 ~_.;-;
Cabe á 2•, depois dn rPcolhf'r o:i rlnC'mncntos quo lhe forem
transmittidos pela 1', cleterminat· os serviços ou officinas quo
devem tomar parte no trabalho em questão. preparar as instrucções neces~arias ri cxecu':'fiO do mesmo, B fixar a materia
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prima precisa e o tempo em que o dito trabalho deve ,~er executado.
A 3" secção é encarregada de procr>der ás verificaçõe3 indispen;;;avris no decurso da fabricação, e a revisão final.
A 4" trm por r.scopo effectuar todos o,; exames physicos e
chimicos n·clamados pelo serviço do arsenal.
Art. 3." As instl·ucções elaboradas pela 2' secção são
transmitüdas aos serviços interessados, sol! a forma de rartões
de fabricaçao c instrncçõcs dr~ j'nbJ·ico('iio. Os primeiros levarão srmpr11 o nnmrro da ordrm do rlil'l'cfllt' do arsenal a quo
se rrfrrem.
A nenhum operario ou grupo de operarias poder:\ srr
dado trabalho sinão mrdiante um boletim d·~ teabalho, decorrentP rle u rn cartão de j'abricaçao. A transmissão da ordem
para a execução Jaz-se pela entrega do mesmo boletim em que
so mencionam o cw·ttío de {abricw;ao correspondente, o nome
e matricula do oper·ario, o trabalho a exeeutar e as datas em
qur deverá ser eomevaào e t-erminado.
Art. 4." Cal! e ao gabirwte technieo organizar os caderno&
do encargos, em que sejam fixadas todas aR eondiçõrR technicas a preencher por qualrruer· matcl'ial qup o arsenal pretenda
aclquirit·. O ml'~mo material só poderá ser eonsiderado reeebido depois qun o dito gabhctc declarar ter elle satisfeJtr, as
condições lechnicas que lhe forem impostas de antemão.
Art. 5." A 4• seeçiio se eompõe do gabinete de resi,;f<:ncia
de matcria"s r' do gabinetr~ teelmico. Aqnell e tmn por fim flraticar todos os exame~ pl1y,;icos e este todos os chimicos ne~PS.
sarios na acquisição drJ materiacs para o arsenal ou no decorrer da f abri cação.
Art. 6." Toda~ as officinas do arsenal t>stãn, no ponto dr
vista teelmiro. su!J a dr'JJCmdeneia do gabinete. O rlirector tecltnico, ou o pe:osoal por l'lle dPsignado, tem o direito de mtPrvir lrelmieam.,•nte no trabalho smnprP qui' isso for necessario para a boa execução do mesmo.
Art. 7 ." O gabinete technico terá o seguinte pessoal:
1 direetor- ·-- major ou tenente-coronel com o cur-so teJhnico
de artilharia.
1 ajndante - capitão, com o curso tf'chnicn de artilharia.

t• secção:
1 chefe - capitão, com o eurso teehnico de artilharia.
4 desenhistas projectadores.
2 calculadores.

e dooalcadores.

1 archivista.
1 f it·ador de cópias.
2" secç11o:
1 chefe -

capitão, com o curso technirrJ
3 demonstrador0s de opcraçõe!'l.

dt~

artilharia.

3' SN'ÇiiO:
1 cher" .. - "1'· tr>nPnte ou c8pilllo. com o cnrqo technicn 1l<> :n·tilharia.
4 vPrifiradoees.
2 emorc•g·ados.
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4" secção:
1 chefe - i • tenente ou capitão, com o curso technico de artilharia.
1 chimir.o pharmaceutico militar. 011 ehimico industrial.
1 auxiliar.
1 tomeiro.
1 photograr:ho.
1 servente.
Art. 8. o As nomoaçõe,; para os novos cargos serão f.r.itzu;
oppOl'tunamentc e vaulalinamente. á rnrdida Lias Heei'Sfli(l::\,lt's
do ar"onal.
Art. 9." In~trucções cspeciaes prescroverão todos o3 ]lnrrnenm·t·s relativos ao funccionamento do gabinete tcchnico.
,\.rt. JO. Ficam revogados todos os artigos do actual rrgnlamento do arsenal, em conL!'adi\ãO com as disposições aqui
(~R t.ahel ccirla s.
Rio d·~ Janeiro, 20 de dezembro de 19?2. - Ferrumdu Scinnb1'ino ae Carvalho.

DEf:RETO N. 15.8!)5 -

DE

20 DE DEZEMBRO DE Hl22

A br<' ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o cr<'ditcl
de 100:000$, destinado a auxiliar a construeção de urn
monumento sobre o tnnwlo do Bm·do do Jli'o Branco

Hcsolve, de accôrdo rom a determinação do art. 23 do ·
decreto n. t~,555, de 10 de agosto ultimo, abrir ao Mini"ilerio
· da .Tu~<! iça c Negocios Interiores o rredito de 100:000$, com
o fim de n,nxiliar a Commissão Hio Branco, organizada nesta
cidade em 10 de fnvcreii·o do corrente mmo. na construcção
.iú iniciada de um monmnenl o condigno sobre o tumulo do
Harfio <lo Rio Branco.
Hio dP .Janeiro, 20 de dPzemhro de 1922, 1011• da IndepPnrlPneia e 3'1" da Repuhlica.
J\HTHUfl DA SILVA BERNAIWES.

Joâo Luiz A.lves.

DECRETO N. 15.89ô- nE 20 rm

DEZEMBRO DE

1922

Ab1•e ao Minist~'l'io da Justira c Ncoocios Interiores o c1·edito
especial de 4:703$322, íwm pa(fam cnto dos accrescimos
de 1O % e 20 % sohre os 1'CSJJ"ctivos vencimentos, cm·respundcntcs ao período de 11 de dezembro de '1921 a
:11 de dez em /Jro d<J 1 !)22, lfltc comp~'tcm. aos ma(Jistrados
{cderaes. ])rs. Ser{fin Teixeira l,ins de Ban·os Lorcto e
Henrique Vaz Pinto Coelho
O Presidente da RPpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando ria al!toriwç:ãn contida no decreto legislativo n. 4.620,
drsta rlata, rrsnJyp abrir ao Ministerin ria Justiça c Negocios
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Interiores o credito especial de '~:703$322, para pagamento
dos accrescimos de 10 o/o c 20 o/o sobre vencimentos, que
competem, no período de 11 de dezembro do anno proximo
passado a 3rl de ,dezembro corrente, nas import.a:ncias de
:! :Ull$064 e 2:1162$258, respectivamente, ao juiz federal na
f;r~ct:ãn de l'Prnambueo, Dr ..Sergio Teixeira Lins de Barro~'
l.oreto. e ao juiz substituto da Primeira Vara Fedem! na seceflo do Districtn Fedem!, Dt·. Henrique Vaz Pinto Coelho, de
aceCtrrln com os decretos de 19 e 5 de abril deste annn o na
conformic!ade do di~posto no art. 18 do d.r't'rdo n. tl. 381, de
fi de ctrzembro de 192 J, por haYerem eomplcladn, an! t~s rio
dia 11 dcs~p ultimo mez, quando rmtron <'lll vigor n rrfct·ido
dr'ct·et.o, quinze r vinte annns, J·espectivamPn! e, dt• servi.;: o effprf ivo na magistratura.
Rio riP Jmwiro, 20 rle rlezr!Hhro dP 1922. !OI" 'rla TrtdcJH'Ilfirnria f' ;1.)• da ncpnhJica.
AnTimn DA ~ILV:\ BF.nNM1nEs.

Jnrío Luiz Alws.

DECRETO N. 1fi.897-

llE

20

DE DEZEl\Tfll\0 llE

1922

:\ln·r. n.n Ministr.rio da Justiça c Ncuocios Interiores n err.dilo
r.special de 683 :849$6fi0, paro. attender á.~ despews provenientes da reoroanizaçiio do f:tii"Jlo d1~ Romlu~ÍI"IIS desta
Capitnl

O Presidente 1la Hepublica dos Estados Unidos do Bmi'lil,
w:;ando da autorização constante do dPercto lcgislaf.ivo numrro /!.619, desta data, resolve abrir ao MinistPI'io da .Tnslir;a
e Negoeins lnlcriorPs o credito espPclal de 63a :849-'$650, pam
at.l!mdcr ús despczas provcnientrs da rrm'ganizat;ftn do Corpo
de Bombeiros desta Capital, realizada pelo dPerel o numero
15.238 A, de 31 de dezembro de 1921, expedido nos tPrmos da
auf.oriza.;:ão do art. C!", n. IT, da lei n ..~. 2fl2, rln 5 de janeiro
de 1921.
Hio d•~ .Janeiro, 20 rle drzemliro de 1922, 101" ria Indepcndcncia c 34" da Hcpuhlica.
An'I'HUH

DA

SILVA

BERNMUIES.

Jniío J,niz Alvrs.

DECllE110 N. 15.898 --

DE

20 ng

DEZE;\mnn JJE

1fl:?·'l

Ab1·r ao Ministcrio da Jttslit;a c Nc(Jocios lntel'iorcs o crcdif"
de f i :8/W$, para JIOfllllllento dos vcncinwnlos que comtJI?tem, no período úr I d,~ .i unho a :u de rlezem ln·o r/este annn,
ao curador aeral dr tw..•rn/;•s e aos cnrarlol'cs de orphíi.ds
llo JJislricln Fr:dc1·al, tf,, accriJ·do com o dccl'l'[o lcaislalit'u
n. Ui69, de '!!j de aaosto de 1922

O Prrsidcntr da llepublica rio.~ Estados Unidns do Brasil
para r:umprimento rio disrnst.n no decreto legisla! ivo 11. I. rí!l!•:
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de 25 de agosto ultimo, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
c Negocias Interiores n cr·Nlito do 17 :850$, destinado ao pagamento dos vencimentos que compet·em, no periodo de 1 de
junho a 31 de dezembro deste anno, ao curador geral de ause.nl es e a•os dons curadores de orphãos do Districto Federal.
Rio de Janeiro. 20 de dt·zembro de 1!}22, 10'1 o da Independencia e :11° da Republica.
AHTHlm DA SILVA BERNARDFR.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 15.899 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1922

Publica a aahesão da Lithuania e da Cidade Lim·e de Dantzi(l
á Convenção da Cruz Vcnnelha, assignnda em Genebra a
6 de julho de 1906

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica a adhesão da Republica da Lit.huania e da Cidade
f,ivre de Dantzig á Convenção, assignada om Genebra a 6 de
julho de 1906, para melhorar a sorte dos feridos e doentes nos
exercitas em campanha, conforme communicou ao Ministerio
das Relações Exteriores a Legação Suissa npsta cidade, pol.'
nota de 6 do corrrnto, cuja tradueção official acompanha oste
decreto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1922. J Ofo da Independencia e 34° da Republica.
,\JtTHUil DA SiLVA BERNAHDES •

.José Feli.1: Alves Pacheco.

DECRE'I10 N. 15.900- N.~o

DECRETO N. 15.901 -

DE

26

FOI PUBLICADo

DE DEZEMBHO DE

1922

lllodifica a clausula XXV do decreto n . .f!L7.'H, de 1.'1 de outubro ultimo, que autoriza a renovar corn o Governo do Estado do Maranhão o conll·octo de navcoaçãn a que se
1'elere o decreto n. 11.321, de 17 rlc 11101'!'0 de 191;)

,() l'rr.>:iclrnt.o da HPpublica dos

r>~iadns

Unidos rio Brasil,

fendn rm yjsfa a r!PI~isão do Trihttmtl tli' ·Conta~, 1'111 ~r>s~ão de
10 rlP IlOYf'lllilr·o ulfir11o. 111:tnl.ida 11a sua SI'Ssiw (\,• IR do cor-

r·enfr. qttnnlo a"

r!•gislt'IJ

do

t'l'l'dilo d1• HO :000~.

a

l!liC' cp

refPrc> a
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clausula XXV do decreto n. 15. 734, de 13 de outubro ultimo,
e que foi aberto pelo decreto n. 15.730, da mesma data, decreta:
Art.igo unico. Fica modificada, pela seguinte fórma, a
clausula XXV das annexas ao decreto n. 15.734, de 13 de outubro do corrente anno:
Clausula XXV - O contracto não dará logar á despeza no
vigente exercício; nos exercícios subsequentes, a despeza resu!Lanle da execução dos serviços de que trata a clausula IJ
correrá ])Oi" conta das verbas que para esse fim forem, opportunarnente, votadas pelo Congresso Nacionai.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1922, 101° da Independencia e 3ft o da Republica.
ARTHUR DA

SILVA

BEHNARDER.

Francisco Sá.

DECRJ<~'I

o N.

15. 902 -

DE

27

DE DEZEMBilO DE

1922

Abre ao Ministerio da Justiça e Neaocios Interiores o credito
especial ac ·t6.500:000$, para fazer face ás de~pezas com
as obras e custeio da Ex]Josirão lntenwcional até .'N de
dczembi''J du corrente armo

O Presidepte da Republica doo; Estados Unidos do Bras.il,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4.622,
deRta data. resolvo abrir ao i.\Jinisterio da Justiça e Negocios
Interiores o credito especial de 16.500:000$. para fazer faee
ás de~pezas com as obras e custeio da Exposição Internacional
até 31 de dezembro do corrente armo.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1922, I Oi o da Independ encia e 34 o da Republica.
AH'l'HUR DA SILVA BERNARDES.

João Lu.iz Alvl?s.

DECRETO N. 15.903 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1922

Abre ao Ministcrio da Justiça. e Neaocios Interim·es o credito
de 200:000$, para pa(Jamento do auxilio concedido á Santa
Casa de Jtisericnrdia de 8. Pau.lo, pm·a compli?tar a instollw·ão di? urn hospital r>m·a tuhcr·culosns, no município
de S . .I os!i rios Campos
O Prcsirlrmtc da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
f' Npgor:io;.; Intr~riorf's o

rPsnlyr ;-~lli'ÍT' an :\li!lis!r'!'io da Justiça

f"l'Prlito

I];•

200:000$. para pagamento do auxilio concedido, nos
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termos do art. 22 do decreto n. 4. 555, ne 10 de agosto de
1922, á :::\anta Casa de Misericordia de S. Paulo, para completar a installação de um hospital para tuhorculosos no mullir.ipio de S . .José dcs Campos.
Rio de Janeiro, 27 de drzrmhro dP 1922, 101 • da lnr!PpcndPill'ln e :l4" ria Republira.
ARTTIUR

DA

J(l(ío

DECRETO N. 1ri. fl04 -

DE

27

:4II.YA BEH"'AHDES.
T~ui:

ll/I'!?S.

DE DEZEM!ll\0 DE

1!122

PniJlirn a ratí{icaçiio do Uruyuay a Actos da Unitío Postal l'anAm•'ricrma, linuorlos em Buenos .4ir·es, em f!J21
O Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brasil,
faz publica a ratificação da Hepublica Orirntal do Uruguay
aos seguintes actos da União Postal Pan-Amerieana, firmarlos
em Buenos Aires a 15 de setembr·o de 1921: Convenção Principal e Gonvenio sobre encommendas postaes, com sem; Prol ocollos finaes e Regulamentares de execução c Connmio sobre
valeR postaes, conforme commu11icou ao l\Iinistcrio das Itclaçõcs Exteriores a Legação da Argrnti11a nesta Capital, pm·
Nota dP li do ClllTPIIII', ruja lmducçfío acompanlm t•slt• dPcreto.
Hio de Janeiro, 27 de dczPmhl'll d1~ Hl2?, 101° da Ind•'PPIIr!Pncia P :Ho da Hepuhlica.
ABTI!l 11\

!>.\

:4JLYA

BEil:-IAIUlES.

Josr; Fl'li.1: Ali'I'S Porhl'r'o.

Legação ria Repuhlica Argcnlina- N. 1:10-- Hio de .Tanciro, ü de dpzcmlwo riP 1\1:.':.'.
Senhor Ministro - CumJH'inrlo imllrue..:ões do 1\liniRtcrio
de B••laçõrs ]<~x(PJ'iorP~ rln mt·u paiz .. t Pllltll a hllrJI'a de dirigir-me a V. Ex. acompanhando-lhe junto ll!lla Ciípia do certificado que acredita o dPposil o naquelle Departamento do
Instrumento de Hatificação por pat·l.e do C\overno da Republica do Uruguaya das Convenções Principal da União Postal
Pau-Americana c sobre Encormnrmdas ou Pacotes Postaes e
Convonio sobre Vales Postaes, assim como dos Protocollos finaes e rcgulament o de cxPcução dos dons primeiros pactos,
assignados em BuPnos Aires a 1fí de sPiernbt·o flp 1921.
Heitero a V. Ex. os senl.inwnlos de minha consirlera(:ão
mais distincfa. -- Antonio Mora 11 Araujo.
A S. E. el Sefior Ministro dn Rnlarioncs Ex Icri ores, Dorim· FPlix Pacheco - llamaraly.
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DECRETO N. 15.904 A -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1922

Abre pelo Ministerio da Marinha o credito de 168:700$, para
pa(Jamento das diffc1'enças de vencimentos dos docentes da
Escola Naval de Guerra e Escola Naval
O Presidente da Republica dos E~Stado::; Unidos do Brasil,
v~ndo em vista o disposto no art. H do decreto legislativo nuJucro 4. 555, de 10 de agosto deste anno, cmnhinado com o de
n. 1\J fio mesmo decreto. resolve abrir pelo Ministerio da. Marinha. o credito de 168:700$, destinado ·ao pagamento das diffcrcnças de vencimentos dos docentes da Escola NaYal de Guerra
c Escola Naval no período de 1 de junho ultimo a 31 de dczcml)]"(l do l'ürrcnt<•.
Rio de Janeiro. 27 de dezembro de 1922, 101° da Indepcn<IPncia 1.1 34" da Hcpublica.
ARTJHH\ DA SILVA BEilNAHDl>R.

José Felix Alves Pachrro.

DECHETO N. J 5. 005 Estol;!'/l'rr

1111111

nE 27 nE DEZEMnno nE 1!"!22

novn tabrlln r/e rmu/UI!lrnlos cnnsulru·r·s

O Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brasil.
nsanr:lo da autorização legislativa contida no ar!. :.! paragrapho
G", da !Pi n ..1, HO, de 31 de dezembro de Hl21. decreta:
Art. 1. A tahella de emolumentos con~nlares estabelecida
pelo decreto n. 11.976 de 11 r:le fevrreiro de 1\l16. fica subRtitnida pela que acompanha o presente lleereto de accôrdo
com as instrucções juntas, assignadas pelo l\fini~tro de Estado das Rclarões Exteriores.
Art. 2." .\- TwYa tah,.lla PTÜI'~ll·(! Pm vignr na data que fôr
df'l Pl'rni nada rwlo l\TiniR!f'l'iO das RelaçõeR ExterioreR.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro dr 1. 922. 101 o ria Independencia c 34" da Republica.
0

,

0

ARTHTJf\ IH ~lL\"A BEH::-lAilDES .

.lnsr' ·F'rli;r: .1lvrs Par?ht•r•o.

Tabella de emolumentos consulares que se devem cobrar nos
consulados e vice-consulados brasileiros, em virtude do
decreto n. 15.905, de 27 de dezembro de 1922

1 . Legalização do manifesto de carga
de nm navio nacional ou estrangeiro, de qualquer porto

572

2.

3.

.'J.

5.

o.

ACTOS DO PODllll EXIlCU'l'!VO

estrangeiro para qualquer porto do Brasil:
Até 1O{) toneladas .......... .
De HH a 200 toneladas
De 201 a 3001 toneladas ..... .
De ::101 a 400 toneladas ..... .
De 401 a 50'0 toneladas
De 501 a 1 . 000 tonelada,;
De 1 . 00.1 a 1 . 500 toneladas
De 1. 501 a 2. 000 toneladas
De 2. 001 a 2. 5iQO. toneladas ..
De 2. 501 a ::l .000 I oneladas ..
De 3. 001 a 4. 000 toneladas ..
Dahi em deante se cobrará
mais cinco réis por tonelada.
As taxas acima são calculadas
para o caso dos navios tomarem carga pelo menos
para tres portos brasileiros.
No caso de só carregarem
para um ou dons portos,
o unico manifesto ou o que
fôr destinado ao primeiro
porto do Brasil pagará mais
50 o/o sobre a I axa de v ida .
.A carga embarcada para um
porto Lrasileiro, onde deverá soffrer lran~Lordo para
outro navio, que a leYará
a seu destino. nãu está sujeita a manife~to especial,
além do que já traz o navio
para o porto em que se
fará u transbordo; excepção
feita da carga que se destinar a Porto Alegre, com baldeação na Capital Federal,
Rio Grande ou l\Iontevidéo,
a qual deve ser manifestada
separadamente.
Manifesto supplementar, rei to nu
mesmo porto. depois do encerrado o primeiro
Legalização do manifesto de artigos d.e-;tinarlos ú imporla(.'ão
no Brasil em vehictilos u11
animaes de r·arga
........ .
Cr•rl.i ficado do Cons11l, á vista da
Capitão de
declaração do
que o navio não tnmo11 c.arga
ne~sc porfn pára o Bra~il
Vi~to
em C'ada conl!!~r~imr>nf,l de
carga
.............. .
r.~drt de
saúde de rada n:1vit1.
nos Jogares em rJilP nfin haja
Hepartição que as confira ....

5$000
10$000
15$'000
20$000
25$000
30$000
35$000
40$000
45$000
50$0t00
55$000

25$000

I ~~\OO!l

0$000 3$000
j 2$0(11)
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7. Visto em carta dê ~aúde ........ .
8. Visto em um diario nautico ..... .
U. Autorizar um novo dianio nautico
e rubricar todas as folhas:
por cada folha ............ .
f O. Visto em lista positiva de passageiros . . . . ........... .
11. \"Lc;tn <'lll lllan·,r·ltla d,• t:·ipu!nr~fio .. .
1 ·• ~l<tll'i•·ula dP tri!llll:H:ão ou rol r!:1

6~00'()

<'LJil ipa_:;r:m . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 mnt;·icul::t
da · t.ripu-

1 :,?:~llUU

3$000

$250
6$000
\~8000

13. ;),lmlnnr·a
J í.

15.
16.
17.
18.

"'ío: •1:1:· each homem d<'S<'mf,nrea<lo ou rmbarcndo ...... .
l'aôsapol'LI' a uma embarea~·ão de
mais de 200 .toneladas ....... .
Passaporte a uma cmhareação rJr
mnnos de 200 tonn-ladas ...... .
Endosso no passaporte de uma r,m!Jarea~·rw de mai~ de 200 f.oneladas .................... .
Endosso no passaporte de uma embarcação de menos de 200 toneladas ......•.............
Certifirarlo dr srguit• em lastro uma
Pmharcação, ou manifesto de
lastro:
a) Nos p-wtoB estrangeit·os situado>~ nos rios Uruguay, Paran:'í. Paraguay, .Jagnarão c
lagoa 1\til'im, assim eomo nos
•ios quo dcsagnam nessa la;.{r'>a P nos affluentcs dos c i tados r in~; e nos pol'f os esLrane.eiros ela baeia do Amazonas.
Cada r .:o r! i ficado ou man ifcsto
de lastro: Sendo a embarcaç.ão
de Inl'nos rk 100 torwladas ...
Sendo de mais de 100 tonela-da;l ...................... .
bi Nog d0mais portos estrangei-

19.

20.

21.
22.

ros, maritimm; ou fluvians.
Cada crrtifieado on mu.nifcii!.n
de lastro:
Sendo a cmbareaÇ"iin de meHos
de 100 toneladas ........... .
Sendo de mais de 100 toneladas
Inventario de nma embarcação:
a) De mars cte 200 toncladas ... .
7J) De menos ele :?00 toneladas .. .
Yistor·ia rle nma rrnbarcação:
a) Dr, mais ele 200 tonelada~ ... .
b) De menos de 200 toneladas .. .
Vistoria de mercmdMias a bordo ... .
Yistoria de mereadorias em torra

25$000
7$000
·l$000

2$000

S$1100

8$000

10$000
15$000
30$000
1;)$()00
-W$000
30$000
30$000
20$000
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23. Mudança do bandeira nacional para
estrangeira, incluindo o registro o a recepção em deposito
dos papei~ da embarcação, no
caso do venda: além do sello
calculado
de
conformidado
com o paragrapho 1", n. 29, da
tabella A, da Lei n. 3.966, de
25 de dezembro de 1\Jl \J ....•
:2 í. Pela mesma operação do n. 23, ma,;
de banJeira estrangeir-a pela
nacional: além do snllr1 aeima
citado . . . ................ .
25. !\lu dança de llandeira nacional JJUra
estraugeira, incluindo o regisLJ·o e a rPcepr,~ão t'lll depus i to
dos papeis do navio, no easo
de arl'cndamento: Sobre o
pl'er;o do arTcnrlanwnto annual
2G. Pela mesma opr~rar;ão do n. 2:1, mas
de bandeira r•slrangr•ira JWia
nacional: Sohre o prrr;o do arrendamento annual . . ...... .
27. Nomeação ou appr11var,~ão da nrlmPação dr um eapitflo e rPgist.t·o
drsse aeto ................ .
28. Cada do frdamPttlo ............ .

50$000

25$000

1

1/:.: ';O

12$000
1~$000

21). \'onda publica de mrl'C!Hiol'ia.~ avariada;; <>11 outra.' p1n'tf'nCP.IltPs
á carga de uma emharcar;i'u1:
At.é 1 :000$000 . . . .......... .
Pelo q:!r r·xerdet' dr' i :000$000
30. Arrr.eadação dP obji'C'ttls prl'f,r•tH'PnlPs á earga 11 casco do mn navio na!tfmg·ado: SollrP ll valor
da SOlllllta . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1!1.

Legalisa~·.iio

"/o

3

%

'

ele faclttras:

PPio ntloJ' tli•claradrJ da· nwreadorh. ;v,:e lu~ i \'I' frrt.r• P tlt~~
j)C'zas:

Att> r :::oo-o-o ............. .
Por cada f: i00-0-0 a mais ou
fracção dPssa qnantia ....... .
3') Itegisll'O tlr~ nm ]ll'asilPiro na mall'ilt·inula do Consnlarlo r. PXPf'diçfío do cornpd,mfP liLnlr1 de
naeional irlndP ............. .
:,:J. Yisln l'lll r~l'l'!idão dp naeionalidadn
:J í. Vicilo a.nnnal l'tn l't't'lidão dP rnal.ricnla ..................... .
::l!i. Pr•la celPlmv;ãll d1• ttm casanwnfo
no Cnnsttlarln ,. r.xprt!ir;ílll ria
l'I'Spi't'.fiya certitlãt1 ......... .
3G. llrgistt·o de r:asamen I" nfío e r• Ir•hrarlo
no Consulado . . ............ .

tn

í$000
1$000

~$000
:.:'$()()()

1$000

1

1o
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37. Hegistro de nascimento e expedição
da respootiva certidão
38. Hegistro de obito c expedição da
respectiva certidão . . ....... .
'3\l. Ccrtiticado :..!e nascimento ....... .
40. Certificado de casamento ........ .
U. CGrtificado de obito ...•..........
42. Certificado de villa, para qualquer
~ffeito
................. ·
43. Testamento.
. .............. .
44. Approvação de testamento ...... .
-í5. Termos dn abertura de testamento
i6. Inventario de bens por fallecimento:
a) AtG 2:000$000.
. ........ .
ú) De ~: OOOl!lOOO pam cima. . ..
47. Escriptura de compra e venda:
a) AtG 20:000$000.

graLis

gratis
:Z$000
2$000
~$000

2$000

~5$000

12$000
1~$000

2 o/o

1 %

2 o/o

. ....... .

Acima dessa quant.ia
.... .
Acto de sociedade:
a) Ate :!0 :000$000.
. ..... .
ú) Actma dessa quantia
1\fodificação, continuaoão ou dissoln\}ão do sooic·dadfl:
a) A!!; fiO :000$000.
.. ...... .
b) Acima clrssa quantia.
.. ..
!Procuração ou substabelecinwnto,
lavrado nos livros do Consulado, inclusive o traslado,
e sómente quando o;; ontorgantes sc.iam cidadãos bras i I rirus. salYo, quanto :t naeionalidade, o caso previsto
na segunda alínea do art. 1'1
das instrucçõns annexas:
a) Para eobrança de pensões do
Estado, vencimentos de serYiço publico, aposentadoria ou
rcfor1na ................. .
b) Para compra de títulos da divida publica brasileira ou cobrança de .iuros da mesma e
d11 sommas depositadas rm
Caixas Economica!'l
...... .
f') Para outros effPitos não acima rire! arados.
. ........ .
llrl'nnlH'eimrnt.n de a~~ig·natura ou
lrg-alisar,ãn dP - dncumrnto
não passado no Consulado:
n) Quando destinado a cobranç.a
d(' JWnsõrs do Estado, vencimentos de srryiço puhlicfl
aposentadoria ou reforma
.:

Jo/o

b)

.. ti.

4.0.

50.

G1.

1 %
1/2 o/o

~$000

IJ$000
R~OOO

1$000
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b) Quando destinado a compra
de titulos da divida publica
brasileira ou cobrança de juros da mesma ou de sommas
depositadas em Caixas Economicas.
. ........... .
c) Quando destinado
a outros
fins não acima declarados ....
d) Quando em um mesmo documrnto lwuvee mais dl1 uma
assignatura, prlo r0eon'ileeiHH'n!.o rlas seguintos se pagará
a mPtadc das taxas PSlabelecidas neste numero.
52. Certidão:
ConiL'ndo 100 palavras ou
n1cnos.
. ........... .
Por cada serie d11 100 palavras a mais, ainda quP a uima s(·ric não alcancn (~Sf!r
DUn1Cl'O • • . . . • • • • • • • • . • . .

õ3. Certificado ou attestarlo do Consulario 1mra servi e em qualqurr rstação
......... .
54. Registro de qualquer documento
nos livros do Consulado.
quando requerido pelo interessado:
Contendo 100 palavras ou
menos. . .
. ............ .
Por earia série de 100 palavras a mais, ainda quo a
ullima série não alcancp esse numero.
. .......... .
55. Buscas nos livros e papeis do Consulado, quando requeridas por
pessôas competentes, e autorisadas pelo Consul, dPpois
de examinado o caso :
Além dos emolumentos do
certificado, si o requerente
indicar o anno. . ......... .
Por cada anno sobre que recaia a busca. . . . ........ .
56. 'l'raducção, requerida pelo interessado, de qualquer documento escripto no idioma do
paiz em que estiver o Consulado para o idioma brasileiro:
Além dos emolumentos do
certifir.lldo:
Até 1OÓ palavras na 1raduccão.
. ............... .

G$000

uooo

~000

2$000
5$000

2$000

2$000

1$000
1$000

5$000

ACTOS DO l'UIJU\ J.:Xr.CC'rl\ O

Por cada série de i 00 palavras a mais, aindá ttue :1 ultima série não alcánce esse
5Moo
numero •............•...
57. Traducção de qualquer documento
do idioma brasileiro para o
do paiz em que estiver ó
Consulado:
Até 100 palavras no texto
12$000
original. .•.............•.
Por cada sério de 100 palavras a mais, ainda que a ultima série não alcance esse
t0$000
numero.
. ........... .
58. P1~lo trabalho de conferir com ó original a traducção de um documento feita fóra do Consulado:
a) Si a traduccão tôr do idioma
do paiz em que estiver o Consulado para o brasileiro:
Contendo a traducção 100 pa3$000
lavras ou menos. . ........ .
Por cada série de 100 palavras
a mais, ainda que a ultima série não alcance esse numero.
i$ÓG0
b) Si a traducção fôr do idioma
brasileiro para o do paiz em
que estiver o Consulado, o dobro dos emolumentos estabelecidos no paragrapho precedente.
59. Pelo tr.:tbalho de collacionar com o
original a copia de um documento feita fóra do Consulado:
a) Si a cópia fôr de documento
em idioma brasileiro:
Contendo 100 palavras ou menos ...................... .
i$000
Por cada série de 100 palavras a mais, ainda que a ultima série não alcance esse nuInero.
. ............... .
$500
b) Si a cópia f(Jr em idioma estrangeiro, mas do palz em que
estiver o Consulado:
Contendo 100 palavras ou menos.
. ................. .
2$000
Por cada série de 100 palavras a mais, ainda que a ultima súrie não alcance esse nurnrro.
, ......•........•~
i$000
:..ela do 1922 -

Vol. IV
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60.

61.

62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
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c) Si fôr em outro idioma estrangeiro, o dobro dos emolumentos estabelecidos no paragrapho precedente.
Cópia de documentos:
a) :Si o documento fôr escripto
em idioma brasileiro:
Contendo 100 palavras ou
menos . . .
. ......... .
Por cada serie de 100 palavras a mais, ainda que a
ultima serie não alcance
esse numero . . . ........ ,.
b) Si o documento fôr escripto
em idioma estrangeiro:
Contendo 100 palavras ou
menos
.......... .
Por cada serie de 100 palavras a mais, ainda que a
ultima serie não alcance
esse numero . . . ........ .
Assistencia do consul, quando requerida, a actos que cxiam a
a st..a ausencia do consulado.
Além das despezas do tranilporV:
Pela primeira hora ou fracçãú de hora ........... .
Por cada hora a mais ...... .
Assistcncia do consul a uma venda ou leilão, quando essa
assL tencia se.ja requerida:
Sobre o preço da venda .....
Nomeação de peritos:
!Por cada um ............. .
Interro·gatorio
de
testemunhas,
quando requerido:
Por cada testemunha interrogada
........... .
Por um prote to de declaração ... .
Passaporte para um viajante .... .
Visto em passaporte para viagem
expedido por aut01 idade brasi !eira
..
.. ............ .
Visto em passaporte para viagem
expedido por autoridade brasileira . . . . . . ........... .
Escri~tura c registro de
qualquer
contracto:
Até 5:000$0000
....... .
Pelo que exceder de 5:000$,
até 1oo:000$00 o
'Pelo que exceder de tOO :000$

2$000

1$000

3$000

2$000

12$000
6$000

3

%

6$000

6$000
10$000

8$000
2$000

4$000\

1 o/o

112

%

1 4 %
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70. Dinheiro recebido ou depositado
por conta de particulares:
Uma commissão do ....... .
71. Sentença arbitral:
a) Sendo de Yalor determinadn:
Até 5 :000$000 . . . ........ .
Até 10 :000~000
........ .
Do maL~ do 10 :OO(}t. Por
quantia·· de 10:000$ a mais
b 1 .Srndo do valor indeterminado 011 ~obro nhjecto inavaliavcl . . • . . ............. .
72. Qualquer documento officiaL ou
instrumento não nomE>ado ou
r.numcrado nesta tabella:
Não excedendo de 100 palavras..
. ............. .
l-'or cada seric dfl 100 palavraf1 a mais, ainda que a
ultima ser i e não ale:wce
csso numero
........ .
73. Turmns dr- ~ual·qucr natureza não
especificados nesta tabella
74. Pela legalização de manife3tos n
ontros papeis de um navio,
feita fôra das horas de: expediente do consulado, isto é,
dc:;do :'i3 ü hor;~s d'l manh~
até a hora da abortura do exdiento ol'{linario. ou da ho··a
dn
encerramento do r-xpodienfe ordinario em deante,
sendo esse despacho requerido por escripto reJo despachante do navio:
Pela primeira hora dr trabalho nu fracção de hora ....
Pelas ssguintes h'oras:
Por cada hora ou f:·acção de
hora . . . . . . . . . . . . · · ... ,.

2$000
4$000
1$000
10$000

15~000

3$000
6$0l.0

1

21$000

12$000

Inr;truccões para execução da tabella dos emolumentos consulares a que se refere o decreto n. t5. 905, de 27 de de·
:o:'C)rnbro de 1922.
Art. 1." Os navios uevrão trazer tanto.s manifestos do
carga qnanto., forem os portos do Brasil pa ·a que condutam
rarga, fJr~jam quars forem elles, ou tantos certificados consulaJ'f'S dr qui' não levam carga quantos forem os po :tos brasileiros em que tenhalll <.lo tocar sem nelles descanegar.

Art. 2. o A embarcação que receber cat·ga em diversos
portos estrangeiros para os do Brasil deverá legalizar os manifestos em cada um desses portos.
Art. 3. o A base para a cobrança da legalização de manifestos é a tonelagem total da arquear;ü.o do navio.
Art. 4. o 'J'rat:mdo-sc de vapores, a tonrlagcm total devo
ser entendich como a liquicla e não a bruta.
Art. ri. o A lotação de cada navio para a coLrauça dos emolumentos pela legalização dos manifestos de •carga é a que
constar da respectiva carta do registro, passaporte ou documento equivalente; c, no caso de serem os navios arqueados
em outra medida que não a tonelada, essa medida será reduzida á tonelada brasileira de metro~ cuhieos 2,83, nos termos
do artigo 573 da Nova Consolidaçüo das LPis das Alfandcgas e
Mesas de Rendas, de 13 de abril de 18\.lL
Art. 6." Os rertil'icados, procPssaclos rio mesmo modo quo
os manifestos, de não ter qualquer embarcação reee!Jido carga
ou descarregado volume, mercadoria on ohjecto algum, ou,
si o houver frito, da quantidade ou numero tlc volumes ou
mercadorias descar~rgarlas, rlr,ynm pagar, toada um, a taxa dJ
6$ (n. 4 da tabella) .
Art. 7." Os llaYins qLW só r,ondnzi!'em pao:o::;a<c;eiros c suas
bagagens e os que só os tomarem no.-; ]lortos de e."t~ala, al(:m
do cal'vão, apcnu,; pagarão a taxa (ksf'c ct~rtifit\ado Ut! primeiro port.o consular e nos de eseala, a\t;rn dos vistos na earfn
de saude passada pnla autoridade loeal, na rnatricu\a da tripulação e na list:t de passageiros.
Art. 8." O consul só deve cn!Jrae o,; etn•Jiunwntm; estabelecidos no n. 10 da tallella, ]Wio «vi~Ln» na lista dP pa,;sageiros, ·quando a lista é positiva, isto é, qua1Hlo no porto da st;de
do consulodo hajam ern!Jarcado paé;.~ngclro-: cn•<! dcc~iTJO ao
Brasil.
No caso de não haver o navio tm11ar!n ne~"e porto passageiros para o Brasil, o consul visarú o ecl'tificado negativo
de passageiros st~rn robrar crnolurllenlns pelo <<visln».
Art. !l. rü.s conhcciment ns ue mercadorias em tr·an.sit o
para portos estrang-eiros não dcvn111 ~c·r visados e uão estão
sujeitos a emolumento algum.
Art. 10. O;; navios rm ln~tro pa~arão nn primPiro con!mlado do Brasil ern que se despacharem as ta~as do n. 18
da tabella tantas Y.ezcs qnant os forem ns f!OI'f.os do I3racil a
que se destinem; c nos demais consulado,; JJrasilciros, em portos de escala, pag2"ão o certificado dr: que não receberam carga, si a não tiverem rerebido, isto é, tontos certificados quantos forem o::; portos elo Brasil rn1 1[111.' lt'llhal!J dP fazr'J' csc~cla
(n. '1 da fabella) .
<Art. 11. 0~ PlflO]Ulnrnfo.~ pPlos vi~!n~ 110~ conheeirnentos
de carga deverão sc1' cobrados dns capitrws de navios ou armadores pela serie do conhccimr;ntns r~nncxa no m~:mife:"ln,
collocando-se estampilhas 11:t dt!Clarn~ii.u ruu;ul::tr que os
acompanha.
Art. 12. l'\ão rlr•v.r'm SI' r eobradns Pmnlumcnlos consuiares pela legaliza<;ão de eonl!et·imentn~ d8 cargas embarcadas
por conta do Governo Britarmico. rm rrl'iprocirladn rlc não se
exigir pagameHlo algum nos f'PSIJ<'<'I iYos ·~nn~tila<Jn~ em casos
0

analo~os.

Art.. 13. Os passapoJte.:; l'Xp•~diclrts a diplomatas, agen~
tes consulares, funeeionarins pnblicos em cummissão do Go~

_,\(TI'08 DO POflEP. EXF.C.UfiVO

'verno,

desvalidos brasileiros c emigrantes são isentos de emolumentos c, portanto, do estampilha~- No rr.esmo caso estão
o~ vistos lançados em dorumenL1s de emigrantes.
Art. 11. Pelas procurações quc a pedido dos interessados forem registradas nos consulados deverão ser cobrados
ns emolumentos determinados para o rrgi~tro de qualquer
documento (n. 54 ria t::>bella). e pelo reconhecimento de as~ignaturas as taxas do n. 51 da fahPlla.
Os pstrangriros deYrrão scrnprr passar as suas procuraçõPs pPr::utre os notarios
do paiz, ou fazcl-as le;ralizar por um nolario do paiz. sendo
depois a as~ignatura do notaria rrconhccida prlo consu\ bra,sileiro.
·
Exccptuam-se af1 .procura~ões (]os eapifãc;:; de navios estrangeiros o. corrclorrs ou despar.hantcs de n:rvios para terem
cfft>ito no consulado, as qnacs poderfta sPr passadas no proprio consulado si o~ capitães o preferirem.
J\rt. 1:i. T\rrs proenracõe~. havrnrlo n ais dn 11m ontorr:rrnfc, rarla nrn clcliPs prr~~r:í as faxas do n. :,n ria labrlla ..
ExcPpfnam-?.r. porrlm, as procnraçõcs dr:l maridn r~ mulher,
i1·mãoR R roltcrflciros para o im·pnlario c ltcra11ça commum,
lmivPrsirlrrdr. cnbiclo, con.se\ho. irmandrrdP. cnnfrarirr, sociedadP commercia 1, scientifica, \it loraria nu a rl i"! ica, que pagarão como nm só outorgante.
1\rf. !G. Os cmolumcnlos do r!. I í da tallclla pela legalizac:ão rlo rr anifm;to nu manifestos, r outros papcis de um
IlflYio. frita a pPdido do rlP~parhantr. fc'Jra r!as horas elo rxprrlirnfP. pPrfrnerrão mrlark atl Gnycr:H' P n·P~:l<i<' rc·partifl::nnnnln ::\11 auxiliar 011 auxiliare!' (inl'lnsiYr' n l'nnsul adjnntn) qne forrm dl'signarlos pclo consnl para fflz.er o serviço
rb confnrencia do~ docnmontoR, r.6 tcnrlo parir~ nr•sscs emo]illllrnfos o ronsul ~i pe~soalmr:1tc fizer o ~crvir.o.
§ 1. 0 Os rmolumcnfos ele qnc frafam o prrsrnfe artigo
e o n. í r, :la bbclla !'cr'io rohrarlos a melar! r que pertencer
ao Gowrno rm rsfampillws c o rrst0.ntr ~rrá psr-ripturario á
parte. rm lino c~pr:>cia!. c o ~rrYir,:o srí será. feito mediante
prcl i rl< 1 ror r''cri [lfo i! o clcspa0hante elo nayio.
~ 2. 0 -pj o rranifrsfo c n" conhrrinwnfos de carp:a forem
nprc~rnfarln~ umn hora antrs ria fixada p~ra o rnrcrramento
elo cxp'.'dirntr consul::tr c o nurnrro rlc conhcrimf'ntos não
exrrclrr rle cinrnenta. não srrãn cohrados P~f ro cmolnmentos
c-..:fraordinarios. embora o trabalho se csfcnrla um pouco além
da hora. r rlcsclc qur o pessoal não esteja orcnpnrln com o
despacho elos papei::; de outro navio, apresentados anterior-

mente.

~ 3. 0
lSi o r.ons11l fiwr pnsc;oalrnt>ntc n serviço. por não
frr ;uniliarPs. f'Sfrs rnJohnr.rntos extraorrlinarios lhB -prrfl•nrrr'ío rlP nrrr'll'tlo com o prrscntr :nli.~o.
Si fizrr o srrviro rom mn anxilir~r, a mrtack rios cmo111!-;wnf os rabcr:.'t rn-, · pflrf rs Í!:."ill>r'S a cllr:> 0 an anxiliar. ·
Si o fi~rr rorn rln11s a~l~i1inrrs -011 mai~. srr:í ff:mhrm rrJl~rtirl;-t. r>m pr~rfrs ig-unrc,.
Si fnr frito srímr•1IP prln'' rtlniliarr's. ainria q11r com a
~'sirm~tlrlrfl
do r·on'lll. prr[Pnrrr:í unicamrntr :1ns auxi1Í:ll'l''.
E; r~,"
() rlr0parhnnfr rl"i:-:1r:\ ~hl C'~l1°;11nt!r•. r·ir- d11as vias,
n rlr:r·l~rr.·f'o da· q11::111th Pll"'rt.
I'mrt rl~s Yh? oJ:r6. rnmrff.\;1-) {i '"rr0~;1r;n. rln T:·· 1 nclr~:
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§ 5.• :Não serão empregada~ estampilhas !)Pia cobrança
destes emolumentos exlt·aordinarios, salYo ua parto pertencente ao Governo.
Art. 17. E' formalmente prohibiua aos consnles a cobrança de qualquer taxa uu emolumento n:io estabelecido
nesta tabella.
Art. 18. São fixadas no mínimo 1lo 100 réis as fracções
a serem cobradas em virludL' ela tabclla anncxa ás presentes
inslrucções.
Rio de Jane~ro, 27 de dezembro de 1922. - Fel-ix Pa-

checo.

DECHETO N. 15. 006 -

DE

27

DE DEZEMDI\() DE

1922

,!pprova as novas o.ltera('tJes feitas nos rgfnf1ttos da Sociedad'!
4noll1/11W

«{;nou!cs Jloinhos dn

Brasll~

O Presidente da Hepublica uos Estados Unidos do Bra~il,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma «Granrte~
Moinhos do Brasil:!>, auto!·izada a func.cionar pelo dxre'lo numero 10 946, de 17 de junho de 101'1, com os estatutos q'JC
apresentou, cu,ia primeJra alteração foi approvada. pelo ':!éereto n. 13.~83, dtl Hl de fenreiro de 1919, e d~vidamento
1 eprcseatada, decreta:
Artigo unico. Ficam apprrvadas as alteraçõe-s feit.as nos
esta tu tos da Socicdauc Anonyma «Grandes Moinhos do Brasil»,
na conformidUJdc da n•:;olução votada nas assembléas gerao~
extl'Uordinarias dos reSjWCl ivos a.ccionistas effectuadas a 17 O(J
de junho e 19 de agosto de 1922, obrigada. porém, a mesma
30Cif'rlade a cumprir as formalidades ulteriores t•xigidas pela
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 27 de dezcml.Jro do 1922. 101" da Indcpendrmcia o 3ft" da RC"publica.
AR'l'IIUR DA SILVA Dcn'IARDES.

Miuucl Calmon du Pin e A.lmeida.

DECRETO N. 15. 907 -

DE

27

DE DI:ZE:\IBl10 DE

1922

Abre ao ?tfinistcrio da Justiça c :Veaocios Interiores os creditas especiacs de 19:6.18$346, 5:278$748 c 4:800$, pca·a

attcndc1', 1'CSpcctivamente, ás deficiencia.~ da~ ve1·bas 15•,

t8• e 27•) do art. 2", da lei n. í.2.f2, de 5 de janeiro de -f92t

O Pt·esidenle da RPpublica llos Estadcs Unido" do BrasJ!,
usandc da autc·rizacão constante do drcreto legislativo n. 4.6Z 1,
de 24 do corrente, resoJyc al.Jr11' r,n 1\finistl:'rio da Justiça n
Negocios Intpriorc.'l o~ crcditns esueeiaeq de 19 :638$3~6,
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5 :27&$718 e 4: 800~, para attcnder, respectivamente, ás deficiencias das verbas t5•, 18• e 24", do art. 2•, da lei n. 4.242,
ele 5 de janeiro de 1921.
Rio ele .Janeiro, 27 de dezembro de 1922, 101• da Indopendencia e 34• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 15.908 -

DE

29

DE DRZEMBRO DE

1922

Cécle d Associação Beneficente do Corpo de Sub-officiaes da
Armada, para sua definitiva installação, os lotes de terrenos ns. 105 e 106, sitos á avenida Hrmrique Valladares
O Presidentfl da Republica do~ Estados Unidos r:lo Bra~il,
usando da autorização contida no n. 22 do art. 123, da lei
n. 4. 555, de 1 O de agosto do corrente anno. resolve ceder á
Associação Beneficente do Corpo de Snb-officiaes da Armarla, para sua definitiva installacfio, o A lotes ns. 105 e 106. de
tC'rrenos pronrios nacionaes, sitos á avenida Henrirtue Valladar~s. no Districto Ferlrral. sob a condição de reverterem
os mesmos ao Governo da União, ~rm qualquer onus. no ca.st•
dC' dissolução da referida associação.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de '1922, 101 • da Indepenrlencia e 34• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N. 15. 909 --

DE 29 DE DEZEMJlP.O DE j

92?

A /n·e ao Minis f" rio dn Vi(Jrlio r Ol•m.~ Pu.nlictJs n rrrdifo d~J
675:.'5.'/6$821, para occnrrr1' ao paaamrnio do m:omPnto
de vencimentos e salarios de que trota o art. 1!íO do derreto n. 4.555. dt> f 922, ao Jlessoal da Repartição Geral
dns Correios
O Prnsidrnfp da Rerublica rio~ F~IRd0'l lTnid"s dr.1 'RraRil,
:mfr>J'Í7:1Ciio rordirla nn rtrf. HíO do derreto numero 'Í. 555. de 1•0 de ap.-osto rle 1!1:??, rN;olve rtlorir. nr>lo '1\finisterio da Yiar:ãn e Obras Publicas, o ·credito de G75 :53G$821,

11Randn rla
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o9corr~

PP:r-ft

ao

pa~l\m~ntp

1\Ugm~nto

do

de

ve~cim~~tQ,

e

s,alarios de que truta o mesmo artigo, ao Dessoal da Raparti-

c!l.o Geral dos .Cor,eios.
Rio pe Janeiro, 29 d11 dozemhm de 1922, 101• da Inde-

pendencia e 3·i· da Republil!lt.
.Al\TUUR DA SILVA BERNARDBS.

Francisco Sá.

DECRETO N. 15.910-

DE

29

1922

DE DEZEMBRO Dll

~bre

ao ilfinisterio da Viarão e Obras Publicas o credito da
25Q :000$, para ocçorrP.r ás dcspm:.as complementares, já
orilenadas, da cdi{icio em const;·ucção e da installação da
Administração dos Correios d!J S. Paulo

O PresidP.nte da Repnblica do!! Estaria~ Unidos do 'Hra~il.
usando da autorizacão conslante 11'1 n. LVI do art. 83, da lei
n. 4.242, dP fi rl~ ,ia11eiHJ de 1(121. rrvisz11r·aria nr•ln art. 66,
lettra c, da lei n. 4. 555, (\n 1 o· dn agosto do corrente anno,
resolve abrir. pelo Ministeno da Via(;:1o c Obras Publicas, u
credito de 1.250 :ooO$. para occorrr>r á~ despf'za~ 11omplementares, já ordenada~. dn edific.io rm ronstrucr:ão e da inslallação
da Administração dos Correios de S. Pau lo.
Rio de .Tnnniro, 29 de dezrmhro de 1 fl22, 101" da Independencia e 3 í• !la RúJJUb!ica.
1\RTHU!\ DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRE'I10 N. 15.911- "'ÃO

DF1CRlilTO N. i 5. 912 í\li~C'1'a

DE

30

FOI PUBLICADO

DE DE?-EMIJRO DE

1922

disposiç1jcs d.o Reaulamc1l to da Escola Naval de Guerra

O Presidente da Rcpnb! ic:t do,; Estados Uni doR do Brasil,

da nm•ftrdo oorn o art. 103 ·do rngulnmento annexo ao deoreto
p., 11L234, da 3t da de2cmbro do 1(121, resolve P.pprovall $
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mandar e:ter:ut&r

ll referido regulamento tal como fôr novamente publicado com as alteraçõe'l indicadas pela exueriencia
QP§ arts. 1•, §§ 1• e 2•, 4", 5", 24, 37, 39, 49 § 2•, 54, fOO, e
supprcssão dps urts. 55, 56, 70, § s·, 97, 98, 101, 10:'l e f04.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1922, 101 • da Indevendencia e 34• da llepublica.
AI\THUR DA SILVA BERNARDES •

..tlexandrino Faria de Alenç(lr,

Jlegulamento para a Escola Naval de Guerra
CAPITULO I
PA ESCOk\ E SRUS FfN8

Art. 1." A Escola Naval dl' Guerra tem por fim:
1•. preparar os Capitães de Corveta de promoção recente,

e. na falta destes os Capitães Tenentes mais nntigos. para 0.:1
servicos de estado maior c vara o cornmando das unidades
de guerra;
2", preparar os capilãcs <le mar e guerra c capitães õo
fragata na fôrma r!o art. 24, com a revisão c a ampliação do
curso antnrior, para o alto com mando naval;
3", orienl.ar o pensamento õe~ses offidaos no estudo d9s
granàes problemas navaes, õe m0do a estabelecer a unidad~
de vista favoravel á creação c á diffusão da doutrina de
guerra da Marinha Nacional .
.t\rt. 2.• O numero dos alumnos da Escola Naval de Guerra
serã annualmente fixado pelo Ministro, mediante proposta do
director.
Art. 3.• A Escola N:wal de Guerra ficará directament~
subordinada ao Ministro da Marinha.
CAPITULO II
DO ENSINO E DO !tEI1IMEN DOS CUllSOS E CONFEHE;>;CJAR

Art. 4." As aulas da Escola terão inicio no rlia 1" de Março
serão encerradas no dia 30 de novembro de cada anno.
Paragrapho uni co. Sempre, p Jrém, que occorrerem circnmRiancias cspcciacs, poderá o ministro da Marinha autorizar o adiamr-nto da época normnl !la ahortura das aulas OG
a do seu enenramento.
Ar f,. 5." No correr do mcz do ctezemhro serl'\o os officiaesnlumnos supmettidos t\s provn~ de hnbilitnçüo cxf!,ridas priQ
p!•n.senta regulamento,
P.
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Art. 6. 0 O ensino da Es·cola comprehenderá as seguintes
materias:
a) estrategica, tactica e jogo de guerra naval. Curso ~ob
a direcção de um official de Marinha de Guerra estrangeira.
contractado, 15 horas por semana;
.
b) operações navacs (ponto de vista tactico) ~"':eced1das
de uma apreciação geral sobre as campanhas mantlmas, e
estudo analytico das batalhas r combates navaes, seus r~
sultados e ensinamentos. Evoluções e manobras. Esclarecicimento e cobertura. Con:erencias e exercícios sob a orientação do professor das materias de que trata a lettra a, e em
complemento a esse curso; a carr;o de um official da Armada ou
de Marinha de Guerra estrangeira, contractado;
c) logística. organisação naval. princípios . 9e administn:C'fín. ~rrviros rlr -;:;,;t;cdo Maior, psychologta rmlttnr. Conferencirrs por Úm official da Armada, t1ma hora por semana;
d) hi~toria militar marítima, principalmente a moderna;
analyse das campanhas navaes sob o ponto de vista político
e militar. Política naval. Conferencias por um official da
Armada, uma hora por semana;
e) direito internacional maritimo. Conferencias por um
doutor em direito ou bacharel em sciencias jurídicas e sociaes:
f) tactica terrestre e desembarques. Conferencias por um
official do Exercito;
g) hygiene naval. Conferencia::; por um medico do Corp0
de Saude da Armada;
h) direito penal militar. Conferencias por doutor em
direito ou bacharel em sciencias juridicas e sociaes.
Art. 7". As materias das nlinras a, f1, c. (. g e h, constituem o cm·s,, dt? fltlC1'1'n propriamente. r sua,; aulas são de
frequencia obrigatorin para os offici:-~e.'l de que trata o n. 1
do art. 1•; as materiaS' das alinE-as a., b, d e c constituem 0
curso de revisão de estudos e sua;:; aulas são de frequencia
obrigatoria para os officiaes a qne ~r refere o n. 2 do referido art. 1•.
Art. 8." Annexo aos cursos considerados no artigo anterior haverá urn outro, de frequencia livre, para os officiaes
das differentes classes e patentes da Marinha.
Art. 9.• Farão parte desst> curso annexo as seguintes materias:
a) electrotechnica, radiotelegraphia, radiotelephonia e
radiogoniomet.ria, 18 conferencias;
b) evolução da construcção naval. Estabilidade dos navioS'. Repar:~ções de emergencia P f3alvamento de navios sossobrados, 18 conferencias.
Paragrapho uni co. O curso annexo funccionará depois
das horas marqadas no presente regulamento para os trabalhos dos dema1~ cursos, f' flnrante o mesmo período annual
que lhes é destmado.
Art. 10. Quand? o audito:rio par~ as' conferencias de que
tra_t3;m os dons art1gos anterw!:es nao se compnzer de seis
officiat>s alurnnos. pelo menos, na o Sf: realizará a prelecç.ão.
Art. 11. O D1rector da E!':cnla Naval de Guerra. com autnri~açã? do Min!stro da Marinha, poderá, attendendo á c~n
vemencJa do ensmo e á opportnnidade do assumpto, convidar
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profissionacs de notaria cornpetencia, nacionaes ou ost.rangeiros, para fazerem um certo numero de conferencias extraordínarías.
Art. 12. O comparecimento ás conferencias extraordinarias de que trata o artigo anterior é obrigatorio para os officiaes matriculados, sempre que o assurnpto, a juizo do dirC'ctor, interessar os res•pectivos cursos.
Art. 13. Durante o anno, os officiaes alurnnos visitarão,
em conjunto estabelecimentos e navios de guerra para o
exame de installações ou serviços cujo conhecimento se possa
tornar util á boa intelligencia das ma terias em estudo.
Art. 14. Para o effeito da avaliação de sua assiduidade
aos trabalhos escolares, deverão os officiaes alurnnos, até
cinco minutos antes do inicio de cada prelecção, exercício,
ou conferencia, de frequencia obrigatoria, lançar os respectivos nomes ou rubricas em livro destinado a este fim
especial, que lhes será apresentarlo pelo porteiro.
Paragrapho unico. O ponto dos alurnnos assim tornado
será em seguida encerrado pelo Vice-Director.
Art. 15. Para a verificação da ftequencia do pessoal do
ensino aos trabalhos a seu cargo, haverá no estabelecimento
um outro livro especial de pontD, tornado e encerrado pela
fórrna estabelecida para o~ alumnos.
Art. 16. Para os effeitos prescriptos no art. 53, deverão
os officiaes que assistirem ás conferencias do curso annexo
assignar os respectivos nomes, em livro proprio, até dez minutos depois da hora marcada para o imcio das mesmas.
Art. 17. Durante o cnrso, o~ officiaes-alurnnos não poderão ser distrahidos para serviço algum estranho ao ensino
da escola.
Art. 18. Os trabalhos da escola começarão diariamente
ás onze e terminarão ás dezeseis horas, excepto quando houver alguma conferencia extraordinaria, ou prelecção do curso
annexo, caso em que serão prorogados até dezesete horas o
mais tardar.
Paragrapho uni co. Quando occorrerern, porém, circurnstancías extraordínarias, poderá o Director antecipai-os, ou
prorogal-os pelo tempo necessario.
Art. 19. As prelecções feitas na Escola Naval de Guerra
durarão no minirno 45 minutos e no rnaxirno urna hora, havendo entre duas prelecç.ões consecutivas o período de descanso de 30 minutos.
Art. 20. Antes da abertura dos trabalhos escolares, o
director fará affixar nma tabella com o respectivo horario.
Art. 21. Annualrnente, e com a conveniente antecipação,
organizarão os professores e conferencistas os prograrnrnas
de ensino. sendo o concernente ás materias especificadas na
alinea b do art. 6•, elaborado sob a orientação do professor
de estrateg-ica, tactica e jogo de guerra.
Art. 22. Esses prograrnrnas r:;ó terão execução depois de
approvados pelo Almirantado.
CAPITULO III
DA ADMISSÃO NA ESCOLA

Art. 23. Seis mm~es antes da abertura das aulas, e após
a providencia do art. 2•, o director da Escola requisitará do
inspector de Marinha, para ser encaminhada ao ministro,
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a relação dos offiojaes que aevam ser matriculados :qo prõ:x:imo anno, em obedienci& ás disposições da lei de promoções e ás do presente regulamento.
·
Para15rapho uni co. Essa relaciio será publicada em Ordem
do Dia do Estadçi-Mfl.ior cta Armada.
4rt. .24. Na composição da relação supra serão designados:
NO CURSO DE GUERRA

1• - Capitães cte Corveta promovidos após ás ultimas
mqtriculas;
2• - I'fa f!llta (lestes, Capitães-Tenentes com os requisitojl v.a.ra a promoção e o curso de uma, escola profi~sional,
<tu~ haja,w attingtdo na escala numero menor que 30.
DO CURSQ DE REVISÃO DE l~STUDOS

·

1•, Capitães de Mar e Guerra promovidos após as ulimas
miJ.trlcullls:
2•. Capitães de FraFrata que tenham satisfeito todos os
requisitos para a promoção, c hajam at.tingido na escala nuniero menor que 20.
Art. 25. Os officiaeR superiol'rs não comprehcndidos no
artigo anterior e qne não tenham o cnrso da cRcola pelns regulamentos anlcccrlenlcR. po(lerão, anlf'R dCl pre>Cnchidals as
condic:ões ahi estabelecidas. rcq11Crer r, obft'r matricula no
curso d~ g-uerr11. respeitada n dis.pnsic.ão do art. 2•.
Art. 26. Dous mczeR depoiR fln puhlirnrãn referida no
paragrapho uni co do art. 23. o Ministro da Marinha. por aviso, 3utorizará a maf.ricula dos offirinf'R nPila ineluidos. com
UR alterações qnc fpnha. porventura. recebi r! o.
·
Art. 27. As :mtoridades snpf'riorf's snh cuia .inrisdicr-ão
RervÍN'TY) csRes officines, tomarão, dcsdr, logo. ns provirlcncias
precisas para que elles possam, livres " df\s.:mhararados. e<:~
tar n& séne da escola 11m mrz antes da data fixada p~ra a
abertura das aulas.
CAPITUI~O

IV

DAS PROVAS DE HABILITAÇ)\o -

DIPLOMAS

:Art. 28. As provas de habilita~fío no curso de guerr=\
serão produzidas om concnrc;o, const.ando: a) da apresentaçãn
di' uma thcse; b) de sua defesa oral; c) c de nma prova pratica.
Art. 29. A these eomprehr,nd()r(l nma dissert.nçãn sobre
t.acUca naval. f;f'!:!'Uida de1 frf'c; propMif:ÕPR rcfPrf'ntrs ú materia dP. alinra c.
Art. 30. A dic;sertncfín a quP ~·" rf'fe1r" o nrli~rn nnff'rior
srrá prrparnda duranfc o anno lrefivo r obrdcecrá :'is disposiçÕPR nrPseriptas no mrsmo nrU•m.
~ 1.• O assumntn Vf'rnl rlr, rnrl::t c1 issPrf ::v:iío dr,vf'rú c;<0r rscolqlr!o nr>lns offieiflt'!R nlumnr~ P~frP oR rle uma lista nrganizn~a nclo rlfrr.cfor ela Psrola. c qnr lhM. serú npres·0ntadn no
dl• f 5 qe Julho de !lf\de. flnno,
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§ 2.• Cada dissertação deverá apresentar no mini!no viJ?-Le
fulhas dactylographadas de um só lado, e no maxmHl omcoenta folhas nas mesmas condições, comportando cada pagina trinta e tres linhas occupadas pelo texto, inclusive o espaço neccssario aos títulos e aos calculos m~the.maticos ou
formulas porventura incluídos. As figurtls serao m!cl'ealadas
entre as folhas do texto.
Art. 31. Seis dias após o encerramento dos cursos, deverão os offieiaes alumnos entregar á Directoria da Escola
seis exemplares de suas theses para. serem distribuídas pelt?s
membros da commissão julgadora, fiCando uma dcllas arch!vaua no cst abelccitnento.
Art. 32. A commissão julgadora a que se !'!?ferem os artigos antecedentes será constituída pelos seguintes officiaes;
Dírector da Escola Naval de Guerra, como presidente; professor ou conferencista das materias a, b e c, e de urn ofticial superior designado pelo Chefe do Estado Maior da Armada, com o curso da escola.
Art. 33. A def1esa dessas theses será produzida mediante
arguição de trcs membros, pelo menos, da cornmissão julgadora, em dias préviamente determinados pelo dircctor, c comnHmicados aos interessados pela Secretaria.
Art. 34. Cada arguição c a correspondente defesa não deverão prolongar-se por mais de uma hora, competindo vinte
minutos ao professor de jogo de guerra c dez minutos a cada
nm dos outros membros da commlssão.
§ 1." O presidente da commissão :poderá arguir tambem
qnando entenda conveniente.
§ 2.• Se concluída a arguição não tiver decorrido o prazo
total de uma hora, o director poderá conceder a palavra a
qualquer dos membros da commissão, que deseje continuar· a
arguir. até completar-se aquelle tempo.
§ 3. • As defesas de these só poderão ser assistidas por
militares c altas autoridades.
Art. 35. A prova pratica consistirá na solução de problemas sobre o taboleiro, no exame de situações formuladas,
ou na arguição pela commissão julgadora, sobre materia especificada em ponto tirado á sorte na occasião, não excedendo
em conjunto o tempo de 30 minutos para cada alumno.
Paragrapho unico. Na commissao julgadora, quanto a
essa proYa, o conferencista da materia da alinea c do art. 6"
será substituído por um official superior, designado pelo chefo
do Estado 1\Iaior da Armada.
Art. 36. Terminadas as defesas de these e as provas praticas, a commissão julgadora reunir-se-ha, por convocação do
Director, afim de proceder ao julgamento da habilitação revelada pelos officiaes-alumnos, .iá pela prova pratica, já pelo
valor da these em si, sobretudo, pelo da defesa que desta
houver produzido. Nesse julgamento serão tomadas em conRideração as notas dadas pelo professor do jogo de guerra aos
exerci cios realizados durante o anno.
Art.. 37. O resultado do julgamento será expresso por
uma das notas: satisfez, não satisfez.
Paragrapho unico. As notas supramencionadas serão conferidas por maioria de votos dos membros da commissão examinadora. No caso de não haver maioria de votos, ao director
~ompete dar um segundo voto para desempatar.
~
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Art. 38. Na distribuição das nolaR de appro~·ação aos officiaes, attendcr-se-ha á mais perfeita uniformidade de cntorio, quer na comparação das prova>:~ do ofticiaes da mesma
turma quer com as de turmas anteriores.
Ai·t. 39. Quando as provas de algum official-alumno se
distinguirem das demais por conterem idéas origmaes de manifesta valia sobre os assumptoH tratados, poder:'t ser dada
nota especial com louvo1·.
.
.
.
Paragrapho uni co. Para que esta nota :>eJa confonda e
indispensavel proposta nesse sentido de algum dos membros
da commisslio, apresentada em seguida á terminação do julgamento de lodos o<~ officiaes-alumnos o acceiLa sem dlscordancia pelos outros membros Lia mesma commü;~;üo.
Art. 40. Não poderão servir do exammadorcs os professores ou conferencistas quo tiverem com os examinandos parentesco até segundo gráo, nas linhas ascendentes ou descendentes, ou na linha tram;versal, ou o que fôr Llado por suspmto
antes do inicio das vrovas, com razóos .iulgauas procedentes
pelo Director.
Ar L. H. Quando entre dous docentes se verificar o impedimento do que trata o arligo antecedente, só será aumitt.idn a votar o mais antigo. Nes>;a hypothef>e votará o Director
pelo professor impedido.
Art. 42. Quando o impedimento de quo tratam os artigos
anteriores se verificar entre o DirecLor e algum dos examinaJures, não votará este, pa~sandn sua nota a ser dada Hegundo
o crilerio do cxarninauor mais graduado entre os não impedidos de votar.
Art. 43. Os officiaes designados para completarem a commissão julgadora deverão ser sempre de posto igual ou supcrim· ao do official-alunmo mais graduado da turma examinada.
Art. H. Touas as occorrenc ias do concurso o do respectivo julgamento constarão da acta lavrada pelo secretario em
livro proprio, logo após a conclusão elo referido julgamento e
assignada por ellc o pelo~; membros da commissão examinadora.
Art. 45. Os officiacs-alumnos a que se refere o n. :2,
no art. 1• ,prepararão durante o anno leclivo uma mernoria
sobre as matenas das alineas n c li desse curso, seguida de
quatro proposições sobro cada uma das materias dat~ alineas
cl o c.

Art. 46. Vigorarão para estes officiaes todas as disposições relativas á dissertação contidas nos artigos precedentes
deste capitulo o quo lhes puderem ser applicadas.
Art. 47. As mcmorias sobre que dispõe o art. 45 serão
julgadas por uma commissão cDmposta do Direclor da Escola
Naval de Guerra, como Presidente, dos professores ou conferencistas rias materias a, cl e c e de um Capitão de Mar c Guerra
eom o curso dessa escola, nomeado pelo Ministro, de preferencia. que já lenha exercllln u cargo de Chefe dn Departamento
Technico do Estado Maior da ,\rmada.
Paragrapho unico. Essas memorias não terão nota dando
apcnag lugar á habilitação Oll inllal.Jililação d<)S seus autores·
podendo, entretanto, a commissão .iulgaLiom recommendar ~
publicação na Revista Marítima ou rm boletim confidencial do
Estado Maior, daquellas que re\·clarciJJ grande prc11aro c cultura elos seus autores.
Art. 48. Quando occorrcr juf!to impedimento de algum
uus membros da conmlissão julgadora, o Ministro da Marinha
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nomeará para substüuil-o um official suvrrior com o eurso
tia Escola Naval de Guerra.
Art. 49. Aos officiaes habilitados nos emsos tia escola
pela fórma especificada no presente capitulo, serão expedidos
diplomas segundo oc; modelos ns. 1, :? r 3, anncxos a estu
regulamento.
.
.
~ 1." O diploma. ,;egundo o modelo n. 1, rlenommado diploma de lwnra :oer;j Llt~ papel IWl't;alllilllio. <J>~ignad" !Jdo Ministro da 1\lal'inha, em nome llo Presidnnte da Republiea, e
concedido an official que tenha obtido a nota t~onRidorada uo
art. 39.
§ 2.• O diploma t:>egumlo o modelo 11. ~!, será ~lo papel f\O
linho, at:>si.v,nado pelo Direc.lnr da I'SCo!a, n t:IJnccrlul•l a11 nff!cial que tiYer satisfeito as provas do habil il.a()ão.
§ 3." O diploma, segundo o modelo n. 3, será dtl papel dA
I inho o assignado pelo Direetor.
Ar!. 50. A distribuição dos diplomas será fcil.a normalmcntr, pelo Directm· da escola, quando sejam desta desligados
os officiaes que concluíram o em·so; havendo, porém, algum
diploma de honra a entregar, c sempre que julgar conveniente,
fará o Dit'eclor a clist.ribuição geral rn1 aclo solrmnc, com a
prescnca de todo o pessoal administrativo e doccnlo e das aut.oridadf's convidadas para esf;e fim.
Art. ;j 1. A no la oh Li ria na nseola •·onstat•ú d<lfl asHontamentos do official.
Art. ;:i~. O diploma de homa conHliluir<i fifulo a ser tomado em particular consideracão na promD~.fio por merecimento ao posto immcdiatamentc superior.
Art. 53. Ao official que tenha assistido ás conferencias
sobre qualquer das materias de quo t.rala o art. 9", com o
maximo de quatro faltas durante o anno, mandará o Direotor,
a requerimento do interessado, passar um attcstado do fecqueneia que será transcripto nos assentamentos deste.
Art. 5/j. O official que, por motivo de molesLia comprovada, não fizer o concurso na época propria, poder;í peestal-o
na segunda quinzena de março, caso requerimento seu ao
ministro nn:i~c ~cntido lltercr.a inft'•rma'-;Üo faym·avrd fh Dirc.elor da escola.
§ 1." A nenhum official, sob hypot.ht>~r alguma, será concedida permissão para repetir o anuo.
§ 2." A disposição anterior não se entende com official
que por motivo devidamente justificado tenha pedido o tran~
camento de sua matricula em anno anterior.
CAPITULO V
DOG PROFESSORES, CONFERENCISTAS E ,\UXILIARES Dll ENSINO

Art. 5G. O corpo de ensino da Escola i\ aval de Guerra
constará dos actuaes professores vitalieios, de officiaes de
warin.ha de g~1~rra estrangeira, conf raeLados, de rorlfercncisfas, CIVIS c IJ:lllitares, c dos auxiliares de ensino.
Paragrapho uni co. São ronsirterados pl'r'fessnrcs, em hora
rmcarrrgadll': de conferencias, os lentes eat l11~dr:1 ( ic11s ela !~:i
cola ~aval tranflferidos para esla escola no seu inicio, e os
qne I oram nomeados por concurso em ol.Je1liencia a dispr )Sições de regulamentos anteriores.
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Art. 56. Os conferencistas militares sei'ão nomeados em
commissão por tres annos, e escolhidos pelo ministro. com
atidiencia do Director, entre profissionaes de notaria sabot:
c reconhecido preparo technico.
Patagrapho unico. Essa commissão poderá, porém, ser
interrompida em qualquer (~poca, si assim o propuzcr justificadamente o director.
Ad. 57. 0-:> officiacs esLJ.'angciros servirão n~t Escoln
de conformidade com o contracto que fizerem para isso.
Art. 58. Para as aulas de ma lerias lcccionadas por officiaes estrangeiros, nomeará o !VIinistro, cotno auxiliares da
ensino, officiaes da me·3ma nacionalidade ou nacionaes, conhecendo estes bem o idioma daquelle a que tiverem de coad.iuvar.
Art. 5!). Para o curso dr, tactiea terrestre e desembarques será nomeado, em commi,.:sfio, um official do quadro
aclivo do Exercito, designado pelo ministro da Guerra.
Art. 60. As vagas abertas por profc:;sores ou conferen-·
eis las vitalicins '!'crão prccnch idas pclu modo íudil'adu no
art. 56.
Art. 61. Nenhum official do Corpo tia Armada poderá
eer nomeado conferencista ou auxiliar de ensino, sem ter o
curso da Escola Naval de Guerra.
Art. 62. A prccedencia enL<'•J os professot•es ou conferencistas a ellcs equiparados pelos regulamcnlos anteriores, o
processo de jubilação, de reforma, licenças, gratificações addicionaes, contagem de tempo de scrvi1;o no magistcrio, vcnoirnentos, penas ou descontos poe fallas c justificações do
ausencia nos trabalhos escolares, tudo set~'i regulado pela
mesma fórma e processo que vigorarem para os lentes cathedraticos da Escola Naval.
Art. G3. Para a compra de livros e assignaturas de revistas, os officiaes da Armada encatTerrados dn conferencias
e auxiliares de ensino percebm·ão, além dos vencimentos militares, 200$ mcnsaes, e os officiaes do Exercito, 250$0~!0.
Art. 64. E' obl'igatorio na Escola o uso do uniforme
para os professores ou conferencistas militan~.
CAPITULO VI
bA AD~liNIS'fllAÇÃO DA ESCOLA

Art. 65. O corpo administrativo ria Escola eompor-scha de: um dircctor, official general do Corpo da Armada em
Rerviço activo;
Um vicc-dircctor, capitão de mar e guerra do quadro
activo do Corpo da Armada, diplomado pela Escola Naval de
Guerra;
.Um assistente, capitão de corveta nu l'apilão-tcnen!.e do
qtladro activo do Corpo da Armada;
Um ajudante de ordens, 1• f.•~ncnt" do rtnarlro actiYo dn
Corpo da Armada;
Um secretario, empregado superior civil do 1\Iinisterio da
:Marinha;
Um 1" e um 2" officiacs, amboc; cmprrgado!'l civis do Ministerío da Marinha;
.Um desenhista cartographn;
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Um pudeiro, ~at·genlu reformado, uu <JLW fvnlta lido
baixa com bom comportamento;
Um ennlinuo, sargento ou praça uat~ lllcsmas cmHli<;.ões
anteriores;
Quatro serventes, cx-pra\)as na9 uwsma9 condi<:iíc~~ aaf ('I'Üll'l',;;

§ l." O dil·celor, o vice-dircef.or c o sccrclat·i,l ~l'rão nuHwados IJOL' decreto; OS officiac;;, O UC~WllhÍsta, O jliJI'fl'.il'U e
o !"onlinuo, pur porlaria do ministro; us scrvcnlc;-;, Ilclo diredor.
§ :! . " Para o serviço do dactylograpllia serão pelo dircdol.' rf'LJUisifados á revarli<:ão CUIIIIJelcutc fiS c;,;crev<:nles ou
dactylographos neccssarios.
DO DIHECTOH

Art. ü6. O director é a primeira antorida<le do estalJeh·l'imcnf o c o n:.~ponsavcl pela exr:eução LI r fodas as Jispusi\;Õns WHLidas neste regulamento. Exet·ce superior inspcc(;ão sohr<: a exeeu~:ão dos [ll'OgranJnJa~, dns eursus, dos exaIW'S e dn ensino 1'111 gpral, d<~ lllodo a haYer nnsle a cunvenionlo
unidarln e a serem alcanr;arlos os olJ,jedivos da Eseola. Hcgnla t' dl'fer·rnir1a, de co11fonnidad1~ com o presente t•egttlantcnfo ~~ onlt•nt do f:on~rno, tudo qrw ·fJt!rlcnccr á mesma
escola.
Art. (\i. O dit•eelor pr·om11vcní a r·onveniPI!ff' eottpr~ra
eão com " J·:~tado Maior· da Arrnada nos Lr·alJallws da <):;cola
iim· possam interessar á 1lcfesa nacional.
Arl. GIL Ali'm uas aftl'ibuir;õcs que lhe são conferüla9
JHIL' e;;t.e regulamento, incumhe-llw:
1", corresponder-se dircctamenl.c, em oujccto de seevico,
con1 as demais autoridades civis ou militares, exccptuando-so
11s lllinisf r os e goyernadores ou presidentes de Estatlos;
2", ·Llotcrrninar· e rcgulat· o sen·iço da 8eci·ctaria;
:J", assistir ao scrYi\:O leetivo sempre ano julgar convenic11te;
4°, iuforrllUr ao mini:;fro sobre a assiduidade dos officüH~s e de todo o pessoal da escola;
5", communiear ao ministro qualquer vaga que ~e der
no col'JlO docente da escola;
G", propC11' ao ministro quarsqucr medidas convenientes
para que o ensino acompanhe os progresss da época, soiJrctudo na parte profissional;
i
fiscalizar o dispendio do todas as quantias recebidas
para as clcspezas do cstaiJelecimento, dcspezas que só poderão
SI'J' f r• i fas nwd ianf e nxpt·essa ordem sua;
H". <'nviat' llii'Hsalml'lllt\ ú üin·ctoria (!11 Confahilida<le o
ponto dns f<IIH\eiOJJUI'ios da escola, vara os effl'ifos d<~ urganil.<ll'ão da~ follw::; de pagamento;
ÍJ•. providenciar, á eonla da respeetiva vl'rha. so1Jr1· assi1'-llatura d1~ jornaes e l'l'vistas dP l'aradel' lcdtni<·o, d11 inf<'rI"SS''" oiJlll'a O PI!HÍIIO;
!fl", apt'l'J'C'IIIat· annualrucr~te a.o ministro ria Mat·inlw, .até
:~o rJ,~ ,ianeiru, 11111 relaforio mmw·wso sohre fu.dos os SI1I"VH;os
n .~1'11 ea rg-o e trabalhos lcctivos at<~ conclusão do curso;
0

,
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11°, propor o desligamento da eseula tios officiaesalumnos pouco assíduos, que incorrerem elll falla grave, ou
cuja pennaneiH:ia na escola H~ja prejudicial á uiscivlina;
12", resolver, quando o reclame a ui'gcncia do assumpto,
os ca~lm> om issus no vre~cnl e l'Pgttlamentn, submcLlendo ú approvação dt • 1\iinblru as óeci,;õcs que lu mar sobre os ma i·,;
importantes.
Art. 69. O dircclor só recebe ordem; do Ministro da Marinha.
DO VICE-DJI\ECTOI\

Ar L 70. Ao vicc-diroctor compete;
1", substituir o dircclor em sons impedimentos;
2", auxiliar o director sempre que elle o oxigir;
3", receber e lransmiJJü· as ordens rio director, informal-o de todas as occurrencias que sn clerem no cslabuluciInento c detalltm· o serviço mililar do mesmo;
4", applicar lodo o ~elo c esforço para que os cnl}ll'ogados da escola cumpram os seus deveres ~~ os officiaes-alumnos
se conúuzam da fórma mais cunvcnicntc á lJoa ordem dus tralJalhos cscolaref';
5", dirigir o jogo de guerra no ÍliiiJCúimento do n~spccliyu
vrofcs.5ot·.
G', resolver, soh sua rcspon~abil idade, I mla que..,;Lão urge'nle cuja soh1~üo não possa esperar pelo úirector, devendo
i:llmcuiatamcnte dar parl<l a csle rta deliberação tomada;
7". provo1· at• direcLor a~ providcneias que julgar necessarias para melhorar o sy~Lcma de mhninitilra~ão, di~ciplina
c cscripturação do eslabelecimcnto;
8", fazer manleJ· a boa ordem no cslabelecimenlo e aulas,
especialmente na ue jogo de gnerra;
go, aprcsonlat· mousalmenfo ao dirc~.:lur uma OXJW~i(.'.ão
re>'umiua dns Sl'rviços a ;.;eu cargo;
10", policiar ., e,;labeledlnentu " J'i,;c.ali:r.ar (od" o :-il'l'Yit;o

para llllC o mesmo se fa1:a, de confunnidade c•m1 o que se
nchar }Jl'C~criplo no,; regulanwntos ll in,;lt·ucçõcs dadas vclu
direcfor c pelo l\linistro;
11", dar as providencias lWCP~s:nias pa1·a a nmnull'llt,:ií:J
de completo silencio na sala reservada á leitura c (t consulta
das obras da bibliof.heca;
12°, verificar lodos ns ilocuml·nto~ Llt\ !'(~t·t•ila c rlespcza
relativos á escola. 11ubrical-os c fuzel-0~ chegar ús mãos do
direc(nr;
13", fiscalizai· a conscrv:.wão Lle fudu o maturíal da escola
o o n..:;seio das salas;
1·í", fl'Char o ponttJ dus ufl'ici:w.~ alumno~ logo que começar a prrlcrção, fazcnd•J no respectivo livro a.-; ohscr';<Jçl!cs
que occorrercm.

Art. 71. An assistente incnm!Je:
1", auxiliar o direclor em tudo que disser l'es'peito ao
serviço;
2", traJnsmittir as ordens do direclor;
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,_,. rr~<.:elwr úo.--; JH"Ofessorc~ e <.:orlfr~r·rrreisla~ o~ <~rig·inacs
das vrelcet;õc,; e conferencias que rlevcm set· daclylographada:; para di::;Lribuição aos alumnos;
-1", acompanhar o scrvioo de impres~ão das mesmas prclccçõe, e crmfcrencias, de modo a ser feito com a prc~Stcza c
reg-ula ri da{! c rec~amadas velo l'nsino;
5", 'rruvidcnciar para que o~ r>xcmplares de c•mfercncia~.
exr~rcicios P I h ema;; e lodos os dados de caracter confidencial,
sejam dcvidament c acaulclados em armar i os proprios. e para.
tJtre ~;ua distribuição se faça m1 fómm autorizada pelo rlirccloJ'.
JJ• I

.\J UIJ.\NTJ;

llE

OlliJEN::;

.\ri. '/ "!. Ao aj11danle de ordcn;-; irwtllllbc:
1", acompanhar o directnr r·m snas visitas oificiar~.";
:!··, subslitnir o as,ü,;l.enlr) nos seus impt·dirw~nl.os;
:;o, cu;nprir as ordens f! li C receber r~l::tl i v a.:; ao scn:i~:o.

.\o >'t'l\l'elario r:-uJPPell', a],··nr da.~ allt'ihui,JH·~
rPgnla'tucnto:
I", ll'l' ~ob sua immcdiala iJirce~·ão " pc.~-"oal tia scer·ctaria c por I a ria;
~, r·r·ilif!;ir·, Pxprdir ,. rt•c·r•ht•f' a t'lli'I'I'SJlf'>ndr•rlf'ia ol'l'ieial
HJb a~ orden,, dn clir.·cdor I' ennfur·nll' s11a~ in"ll'lltl.:ões:
;;", rncdHT, informar e r•ncanünhar t.orlm os rc(1uerimcnl,,:; 1• papeis dirigidos :i dir·ccloria t'. e~eriplu rat· O" I ivros de
as~Pill.UIIli'Llf llS do )lCilSIIU] da I'SCil{;\;
1··. la\Tar· e suh'iel'e\·er·, com os membro.~ das commissGcs
examinadoras, os termos dos r·.oneursos assim corno as aetas
rc,.;pediYas, podendo ser auxiliat!'' ucsse H'rvic;u por um Jo,-;
I'Jilfll'l'!.;l!dos da secrdaria;
S", c"c·r·ipl'llr'ar os livros dos a,.;srulanwnlns elos mrnrlli'OS
r:o nr:wil'ill'l'ÍO, dos ol'l'il'iacs da nsl'ula, ti''" alulllll'JS " d" J)es"""' S"h ~um; onlens inunell ia l us;
fi", org-anizar men~almenle a rf'!ar:ão do ponlo dn:-; :prnf'P.;c:rJJ·ps, do::; emvrega·rlos da "'~t:J·d:uia ,. da portaria afilll d•)
l'<'llll'tlrl' ;i Dired11ria Oeml de Contabilidade;
7", Clllll]JJ'Íl' n f:JZPt' rumprit·, pl'lo JWeiSPal ria ~etTf'laJ·ia, as
ordens do dit·el't.IIJ', disLrilnrir " :-;t'l'Yit,.~" qur• rle1·a :-;c•r dc~emvc
JIIrado pl'lo rt'ft•ridr> IH'~soal. fJ"dendo. eotl! lit'l'111:a rl11 diredur,
Jll'"l'Ogat· a fiUra do PXJ>cdienll'. ;.;ctu[H'C fJtW 1"111' preei~";
H". provm· ao rlircelnt• ludo quant" f'ot· a J,cllt d11 :-;r•r·\·ir;''
da St't:rctaria e da n•!('rirlade do t•xpc•tlil'ul•·:
·
H", prepar1tr •.~:: c~dareeit!lertlus que de\-J.llt >'~l'l i" de !Ja::e
aos t•daturios do dit·ecl.or " in~l.t'ilÍJ'. cunt 11:; n~"ep,_c,;ar·i~>s t!JcunH'Htus, "~ l!"-Slllltp!os lJLW ~u!Jirent ao r'ut!lteeirul'nto da
llH'SIIta auLoridarlc.
Art.. 71. Em sua::; falta~ ou illlP'~diiiiCitlo., 'C'~·;í sul,slituirlo
veio 1• nfficial.
Arl..

/:;.

cxpre~sas nc~lu
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nOS OFF!ClAES D.\ i:JEt:f\ ET.\ltL\

Art. 75. Aos officiaes {]a secl'etaria eumpd e o desempenho cabal dos trabalhos que lhes forem distl'ilJUitlo~ pelo l:lecretario, sendo directamente responsaveis JJelos erros c umissõe;; que commetterem no exer.cicio de suas func<_:.ões.
DO DESENHISTA L:AilTOGI\.\PIIO

ArL. 76. Ao desenhista cartogTapho eumrn·e executar com
a maxima perfeição e presteza os trabal I! os da sua esrJeciahdarle que lhe f(lrem ordenados, :::egundo a ordem de prece-dencia approvada, pelo dirrc!or.
DO l'OR'l'EillO

Ad. 77. Compele ao pol'h•iro:
1". t01nal' o ponlu dos ol'l'il'iat~s aluJnnu~ I'Jll livro vam es"e
fim destinado, cinco minnlos :mte·s (la lwra marcaria para a
prelecção e apre!'ental-o ao vicc-cJit·ccVn·, que o authcnticarú,
Jogo ·que a mesma começar;
2•, declarar cliariamenlt~ ao vice-direel.or quac~ ofl cnrsos
ou conferencias a que não comparecl'ram os lentes ~~u os officiaes;
3", velar pelo asseio elas Halas. bem c"rno r,ela respectiva
mobilia e mais material de en:oillu rl~. e~scoln;
4•, detalhar o serviço do conlinun, de cnnformidacle com
as ordens do secrdario;
5", receber os requerimento;; c par1eis elas parlr!s para dar
a conveniente) dirccção;
6•, ter a seu cargo toda a lllolJilia das ~alas c material
escolar.
DO CONTINUn

Art. 78. CompeLe ao continuo:
1", substituir o porteiro, mcdianle dr)signaçãn do direc!nr;
2•, coadjuvar o porteiro na tomada rln pn1ito elos offieJacs
alumnos;
3", preparar as salas para as liçÕPS c eunfercncias;
4•, entregar c receber a rorTespnnrlcnria ela escnla.

Art. 79. Aos scr·vrnlcs cabe:
1", fazrt' o snt·viço tir lilli[H'W

f' quar·.sqttr•t• nl!li\lS qt!C llte:-1
fürrm nrdcnarloR;
2•, pedir ao porteiro todos os ele11Hlll to,; uece,;sarins vara
cumprimento do disposto na alínea antrrior;
3•, substituir o continuo nos seus impedimentos.
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CAPITULO VII
DA DIBLIOTIIECA

Art. 80. A escola mantr-râ e rlcscnvolverá, para o uso da
dtrectoria, professores e officiaes-alumnos uma bibliotheca
contendo os livros dos melhores antorPs P as rrvistas mais importantes sobre as materias que constituem os cnrsos, na medida pcrmittida pela~. verbas <lcgf inada• a essr fim.
Arf. 8l. A hihliotllr~ca <la Escola fi.ear:í. a r.arg·o de um
r;os ol'l'iciaes da secerf.aria, qtw a f.Prú ronvnninnft•nwnlo eat.alogacla, c se•rá •responsavPI por ella.
Art. 82. Os livros da hibliofhcca só s0rão retirados para
~nnsulla nwdiante caut Pias dada;; ao rr)spcrlivo encarregado.
CAPJTIJLO VIII
DISPOSTÇÍÍES GEHAES.

AI't. 83. O director tomará possp, do seu cargo perante o
1\f in isbro da Marinha
I

Poaragmpho unir.o. O.s demais iftmaoionarios da Es:cola
trmwrão posse dos seus cargos perante o Director.
Ar'l. 8!1. Os profpssort'.' r t)OJ!l'r•rr'TWistas nfío poderão
exm·cr•r ·outras connnissões do Governo, cx.c.epto as de caractt'r technico ou relativas a,., ensino. fltl'' niio prr,jnrli 111rm
o exerci cio r{•gular de Ruas funcções na Escol a.
· 1\rt. 85. Os lentes tranRfcrido9 da Escola Naval e incumhiflos rle eonfnrrneias, não terão direito ás vantagPns dP que
trata o art. 63.
Art.. fHL Aos aetuaPs profps,.Útrf'R ou Pncarrcgados de conferencias ficam ~garantidos o;; direitos c honras qnc lhe~
foram conrrrlidoR pelos regulamentos antm·im·cs.
,\r!.. B7. No ''aso de sup•pre:;;~ão dr rnafrrias qur r.onstiturm eur·~oR ou conferencias a em go ele lll'ofnssorrs por concurso ou transferidos da Escola Naval. ser·ão res'[witadog os
seus direitos antedores. N-esta hypothosc, serão postos em
disponibilidade provisoria c.om os vencimentos intcgraes.
i\lrL 88. Terminado o armo lectivo, os profcssoms e conferencist;as Prltrarão no goso de férias, que só serão inLeNompidas para o concurso do fim do anno ou por necess·idade do
serviço public.o, urgente a inadiavel.
Art. 8!l. As liocenças dos flllllocionarios da Escola serão
c·cnrPdirJnq :lc conl"ormicladc c11m a !ri gPral qnr regular o
a~;sumpt o na orcnsifio.
Art. 90. Os funccionarios militares e officiaes alumnos
estão sujeitos aos codi.gos militares; os funcci.onarios civis
sãn passíveis das penas de reprehensfío e de suspensão até
15 rlius, impostas pelo Direetor.
Art. 91. Os vencimentos dos funccionarios, previstos pelo
prcs()ntc rrgulamcnto, são os qtw se muneiunam na tabella
annexa.
Ad. 92. Será pcrmittido aos officiaes .om·ircm IUS confnrrn1'ias dn cnrso annexo em traje civil.
Art. 93. Em caso do imprrlimcnúo, os professores ou
confercnci~tas de Direito JnLel\llarional Marítimo ou de Direif\1 Prnal MiJjtar, substituir-SP-ão mutuamente. m<'diantf' propt~sta dt~ })irr!·(or r approvat;>ão do Minis~.ro.
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Art. 0L O Governo, si jnlgar convPnirnlr, 110clerá reduzir ou ampliar os ,curso;; da Rscola, ·C assim distribuir, como
fôr ;oppoetuno, o!'l pe.ríodos e epocas do en,;ino de cada materia.

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

A>rt. U!J. Ag wspo::;ições dos arl igos 28 e seguinte~, relativas ao cnnCilt1:'lO, applicam-se n todos n-~ nfficiaes não di~
plomados ::mlorinrmenle pela Esrnla.
l'aragrapho uniro. Pam os ol'l iciap,;:; na RiLuação <Jo nnmcro 2, do artig-o I", a di~sr.rt ac;iw P as ]n'oposiçõeR vrrsarão
sobm as ma!Prias Plllli11PI'adas no aet. r,_;. Iornando-sn ao;;
mesmos t>xte'1>ivas a disposição enntida na parti~ final do artigo 7", r a do arligo 47, quanto á organisação da 'commissão
julgadora.
Art. !Hi. Os CapilãPR dt> Corwla quP nfín tenham apDrnvJr:ão <·m unta t'''"(•h pr•t,fi,:;c;iott:t:. vncl<•rãr, :-:rr• aflmill ido.-.. <\
matricula.
Art. 01. Ao entra1· o presente rcgulanwnt n f'm Yigor, pode.
rá o Gov.•ctw lil'll\'Pl' ••ff••el iYamrnt ,. un-· r·:ngo:: dt• ~t·cl'Pial'i"
e de I" P :2" ot'ficiat'~. fnncdonari•H c\P ralq?;nrias conespon~
dcntrs, addido:; llll 1.1 ansffll'idos li•~ outro" estalHllccimento:>
da ll\l>arinha.
A:rt. 08. Revogam-se :as disposições regulamentares em
contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembra de 1922., - Alexandrino

Faria de Alencar.

'(Modelo n. 1)
(Armas da Republica)

ESCOLA NAVAL DE GUERRA
(CurRo rle guerra)
DlPJ.Ol\!A

J)E

11 ONH.\

Em ohPtlirmcia ao dispnsln 110 :wt. lj~ r ~r·n ~ 1". rln rrgulamPI!Io mandado t'XI'!'UI ar pPlo tll't'l'PI o n ......... dn .... .
de .................... dP 1!):' ... , (' dP ol'di'm dP S. Ex. o
Sr. PrcsidPnlr> ela ltPpnblica (• C'nn!PJ'ido por Pslla Escola o
r)resrnle diploma 1k honm ao St·................ (posto e
nome) .................. ]Hlt' RI' IPI' dislingnido rnm ltnl\'01'
nas provas l'PgtJianH•nlarPs a quP t'ni sulimPII ido.
Rio df' .TanPirn ..... dr ..................... tlc 1~12 .. ..
~linisll'll

da l\lai'inha.

Dil'P!'Inr da E!-wnla Naval dn {1tJPJTa.
(\ssignalllra dtl diplomarln)

................................
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,{Modelo n •. 2).

ESCOLA NAVAL DE GUERRA
(Curso de guerra)
Em oherliencia ao disposto no art. 49 e seu § 2° do regulamrmt.o mandado executar pelo decreto n ......... de .....•
de ................. de 192 .... 6 conferido ao Sr ........ .
(posto e nome) ........................ o presente diploma
de habilitação no curso desta Escola, a cujas provas regula ...
montares satisfez.
Rio de Janeiro, .... 1leoo
de 192 ....
00

00

00

....

00.00

....

Direclor da Escola Naval de Guerra.

(Assignatura do diplomado)

(Modelo n 3)

ESCOLA NAVAL DE GUERRA
(Curso de revisão)
Em obmliencia ao disposto no art. /19 e § 3• do regulamento que baixou com o decreto n. . . . . . . . . . . . de. . . . . • de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 192 .... , é conferido ao Sr ....... .
(posto c nome) ...................... o prrs!mle diploma de
ln11Jilitação no curso de revisão desta Escola.
Rio rle .Janeiro, .... de.
de HJ2 .. ..
00

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

Direclor da Escola Naval de Guerra.
,,\ssignalum do diplomado)
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Tobella demonstrativa da despeza annual com o pessoal. constante do presente regulamento, mantidos em actividade
os professores existentes e attendidos os dons em disponibilidade
Professor estrangeiro . . ................. .
4 professores . . ..................•.......
2 professores em disponibilidaclc ............ .
3 conferencistas . . ...................... .
1 conferrmcista (officiul do Exercito) ....... .
1 auxiliar r! e cnRino ....................... .
1 secretario . . .......................... .
1 primeiro official . . .................... .
1 segundo official . . ...................... .
1 desenhista cartographo . . .............. .
~- porteiro . . ............................ .
1 continuo . . ........................... .
4 servenl es . . .......................... .

$
38:400$000
19:200$000
7:200$000
3:000$000
2:400$000
$

Somma ............•...............

R4:600$000

$
$
$

4:800$000
2:400$000
7:200$000

1304

Af:Tflfl 00 POOFil I' X F.f:tJriVO

pn~fo ll•1

regulamento da Escola Nav:ll, dr ~2::. d0 frvcrciro de
ISJ.i, que detcrntinou a fusão na Mar:n't:t. siin ~·m;;Hlrrado~.
tlr:>de já, como pCJ·tcnccnte~ ao Corr" Unicn da :\rmada.
Arf. 5.". Os gu:wdas-mar·inhn ap;•roYad•.l.'- nm !_qda~ as
maioria~ do 4° anno, conformo o regul:'.lll"l\}o da E~cP!a Naval,
do 25 de fevereiro de 19H, bem como o~ guanlas-marinha
ar,provad,)~ nas matcrias do 5o ann:•. :'.P!.!Unrl" d"l."!'lnina c• re ..
gu]amf'nto de 17 d() abril de ·l Bl 8, •Jn lll('~llla t'S!~Oh. confirmar! .. g r.o posto d() 2 o tcnPnLc, conl' JJ!rlt':i.fl r-mllarrarloo< n;~:;
navios da f'Sf]uadra, afim d() cumprirf'JII com r> f.empo de emhurqtw, exigido pot• ll'i r dP, ao IIH''''''' IPIIIp•·. lwn1 ,:p r'Xf'J'C.if.nrem no sf'J'vir;o dn mal'!tinas a IJIII' ~r· rPIPr·r~ 11 Jli'CSI'llfn
dl'rrdo.
Art. ô.". Al(•m dos sPrvi<;os qnn por !Pi lhes t•ompctir, a
bordo, serão os segundo~ tenl'nlcs oliJ'igal!oo;; ao ,.;crviço dt)
mnrhinaf; ali crnnrlnmnnte com o~ <lr•fnais I r aba llios tio navio,
de modo qtJC' findo o t.cmpo de Plllliar·qllf' m•ssn posto, lnnliarn
os mrsrnos rlou.s :111110~ riP Pxr•r·r·ieio Plir•r·l iyo llf'S"P liii'SiltO scryiçn ctn J!lat~hinaR.
Arf. 7." li:st.r servico 1r.'o ntarhinns r.ontinuará ohrigaf.w
>'W nJ,·· ((liP ··:; nwsmr>s akanrrm o posl.o do capiUio dn ror1

n~ln.

.

Al't.. 8." No tnmpo
prinwiro~ f.f'nrnlr.;;
;nmos f'm ca.ria posto,
frPhnlllo f'fl'cct.ivo nas

l••s,

dr embarque pam os segundos tnneHc capi!.ãPF~-II'nr!ILr~. lflll' serú de trc;'l
fo-!los os ol'fir·i:ws s:io rrln:igarlm; arJ
marhina'. dt!l'anfr• rlt>ils nnnr>:< pe'ln

•llCiliiS •.

Art. 9," No co·n·er· dess-rs clous aJJ!IOS f!l' o;;crvic;:o dl'ect.h·o
nas machina~. os officiacs rrcehorfi.o notas que indiquem o
:1J1l'Ovrit.amcnl o dos m-r.snios em srnwlll<anl o servi<;o .
.\ri. 10. Tars notas, quo variarão 1c.'c O a 10, serão dada3
rwlos -c·ommandanl.ns, immcdiatos e chri'Ps rle machinas com
o~ qnars hajam trabalhado os officirtr·~ rlm·a11fP af{nrlles intrrYn!los de te>mpo.
Art. 11. Estas mesmas notas, por -occasião do desrrmbarqur dos mesmos, serão registradas nas respcr:U•\ as caclernf'l.as.
Al'f.. 12. Decorrido o f.mnpo de embarque no posto de
raritão-tcnentc, os offic.iaes pam sr·r·Pm promovidos ao posto
de earif.ão dn corveta, na ordem r~m q11o prnvil'ram -ela Escola
~-aval. si rrossivcl für, são ohrig-ados a examPs sobrn questões
"r,f:-d ivns no nwdcrnn matrrial .r] e rmwhinn~ f'xisl r\nl.n na Ar:nn,rla r rln fJIIar>S(]lJflr onl.ms n.pparPliJr>-', insiTmnr•ntns, nPmas
rl rl·Pma.i~ mn<:hinismtJS quo 'Jl'OI'YertLtn·a sr; f'!lcnnt.rmn nos navios da rsquadra.
Arl. 13. Estes rxamPR 'Yersarão tamhnm sobre fllcctricirlarl~, navegação, artilharia. torpedos r minas. r SC"rú prestn-rn P•'Utnlf' uma commissão nomeada prlr> rllinistro <la l\Inrinha, a qual compnr-se-hn dn snb--ehefc r.'o l~stadn-1\laior da
.\rmnda, como prrsidr•nfir•, f' de nrn off'icial Psprcialis!a r'm
r·n ria nma rlPssa s mat.cPi as, comn rxmninadorcs.
'\rt.. 1 í.. As rmJVaS destPS ('Xllllllf'S ~criio l.ri'S: nrn::L ·r:::-·
crinl :1 .• nma r.ral r uma rralica. ,, r<m rnrln 11111a, n para eada
illrlll'ria. r:lar!i o rxaminndor mn:t nnla que Ynrinr:'t, Pm gr:'tn?<,
dro0a10.

1

'rll··J

Al'f. ·13. Nr;:;tes Pxamr~ sPrfio _ rnn~illr•rnrlns nrpr·"vnc·iif'~
·í'lrna~ :ts rr•mrr·P·hrnrlirlns rnfi'P n 111:1\Ít\lrr rir• 1'"11'"~ n GO %:
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silltplt•s as cottl!H't)IJenrlidus entre :JO% e lJ:l, e l'e]Jl'tJ\.UtJíc~
<tS JIJl)tl01'CS do 1J3 ..
Ar I. 16. Não poderão prestar taes exames os uHiciues
tJllC niw lenLam eonscguirlo um terco do nunwr" de gr(w::~
tia w•La JtJa:» i ma que tmda nfficial constante du a1'Ligu
I tJ
li'' /t) dar.
"\ 1-L. I "i. O u rfieial rcp covado .nos exames a q til' se 1·e ·
1 t·rcJtJ os a!'b.
t~ c 10 deste decrelu baixará :'O puntos na
t:las.~ifirad'Lo.

Al'l.. "11-:. Aos officiaes que por mot-ivo de nll>iesl ia cotnJll'oYarla não I cnlt.a sido ·poss.irvel cons·cguir ten1po de c muar~
t;uu completo, u minisbro da .Marinha poiG'-erã. ,pen11 itl.ir se
llw conte, neste intervallo de tempo, notas iguae.~ as que !hl's
!1~tja111 si:Jo 'C!·acbs pelos commandantes cnn1 qut' I t•tdl:tlll Sl"l'v•do por maior espaoo de tempo.
Art. HJ. Os l)l'ficiaes approvados nos exames acillla re-·
ferici.Js matricular-se-hão nas escolas profissiomws vara. C->turl:lrmn a-, csvecialidadCJs que desejem scgutr na An,.ar.l:t .
. \t·t. ~li. O fi111 de t.ae.s c~cuJas é u ck inLI'Il'iliral· u pn•par" dtJ~ 11Hil'i:ws da "\rlllada afi111 dt\ l.ornal-u-s IJal!l'i:; direCII'l't.:.~ t/l) ::Jaellinas c de todos os outros departaHwnLt•.-; de
iiiJJI:•r\a!Jcia no navio.
ArL. :21. Não sendo suHicientc o utunorr1 de ca.ndicla.Los
~:na f aes cs/.:1-dr:s, o Governo, de accôrdo cnm as neee.-;;-;iclaflt:>g
dn scrvi~:n, dcsignarú quaesquer outros o r ficiae~ par a c~ te
i'iJJ).

"\ t·f .. ~~. A~ especiali,L'arles na. :\Iarinlla sã" q.uatro: mae eleclricidade, artilharia, aeronautica e armas subI•wrinas.
Art.. 23. Nas cspccialidladcs de aeronautica L' de armas
slllJJnar illm', por cxeep~ão, e pa.ra attcnder as for! e:; exigcn<'ias de ~I'JIII~JlLau:c~ Sl)rviços, na rxceu~·ão uos qtJa<'' ~~~ reqtll't'
r, ui I a urneirlado c auclacia, será pormittida a matricula de
"f fir-iaes do posto de z~ tenente ao de capitão-tenente .
.\!'L. :.' í. Alt\111 lle.stas ee'peeialidadcs ltavel'<Í, na c\I'JilêHia,
,. :;cJ'I iço t,:I'I'<Jl, llü qual, depois de capitães de corveta, dcveJ'ão fie ar todos permanentemente affcctos; nelle deverão
'a:11iwnt ficar "-'' que nos outros postos. não esteJam uesigna.do,; ]Iara ettn;arem as escolas profissionaes.
lu-t. ::!fi. Neste serviço deve oceupar o primeiro Ioga:;
'' uue se rde1·ir ao manejo das mach:inas.
· Art. 26. Os oHiciacs app:rovados simplesmente ou re.,,1,,\·arloR nof' cursos das escolas profissiona:es não terão direito ao divlowa de espccialisl.a.'i e perderão 20 ·.pontos m1
dliHa~

e~eala.

Art. ::!ii. Os officiaeg que :por sua propria :\'ontade nãfl
e< nduam o cur,'io, perderão 20 :~tontos na escala, e nesse ca<;o
nüo llw SL'l'Ú mais vcrmittida a matricula na escola, e sim !l!H
ll:t'iO exanw dent..ro de seis Hwzes a eonla1· da data "'~ .'.tia oxt:l u<ão.
1\ d. ?N. Os <Jlie assim o fizerem por nwt.ivo tln moluc;f ia
l~lllli]H'"Yatla não ~o IJrcriio penal i•darles dL' I'·SPe<: i~~ a Ig-11 Jlla, ~i
., ·'''11 ~l]lt'llVeit.ameHlo lwuver siuo bom alt) 11 I!IIIJJlCIII.o e111
!JIII~ li•JIIta apl'f\~l'lli:tllO ]Jar·f.l~ do doente; 1111 ci.tso l'tlillrario,
JJr•rdel'fío G ntt •lO pon[o~, ,-;e;,:tmdu " me,mu tcnlla .-;rJ!l'rivd
011 máo.
,\ri. 29. F.111 taes l'onrli~·Õl'S podl'l'iío ]ll'l:~lat· nr>vo I'Xalllo
rit•tdt·o do :JIIIlo :>cguintc.
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.\l'L. :_:o. Os o['ficiaes q11e uão qtll'irani 1111 não Cllll.-;igalll
l"e e~peeinlizat· conlinuarão nu;,; :-wn:i,•.:os g-crne,; do navio c
~·í podt•rüo :-il'L' fH'OillOYido."' p•ll' anl ig·u hialk, Jll~l'lit'lldo lant!wm, JH•.-;Ic easo, ;C{) pon to.s na !'~cala .
. \ri.. ~H. ])cpoi." de acct~i tos como ''-'Jll't:ial i.:-; ta~. embarG'dos 011 em terra, os officiac;; ~erão st~mpre o.-; eneat'J'cgado",
auxiliare~ dos t•ncarrn:;aJos, das incumbeneias relativas ú-; especialidades em quo ltunvcrem e-;colhido ~ervir·.
Ar L. 32. :'-la~ o-;cola:; profissional'.~ as app1·ovações serão

cn o;;

tonfcridas de accúrdo cn1l! D

qu•~

dPlcnnina o ar!. 1:> do pre-

sente decreto.
33. l\'a p,.;pccialitlarle rle ma!'llina" c l'lcct.rit~idalle.
officiaf;" qtw mais ,,,~ tenha !li disl itt;.;llicl'' nos seus
e:-;tllllos o Gnvt•rwJ vertnittirú (]LI!' alguns pre-;i<'llt, no paiz,
um cunCIIJ'-;o -;ohl'l) o as~umpl.o da 111al e ria ~~slttdada, al'im tlo
::-e lni'Jtareut nllra-Pspeeial istas.
Arl. ::i. f) <:un~I'IIo pod1'1'Ú !H'I'IIIiliiJ· •flll~ 1:1es ttllra 1'~
ii~eiali><las pealiquem em uffieiJta;.; 1\lll'lf•.-aiiH'l'i<·anas on l'llropéa:-<, pelo rspa~·o d1~ tempo qtt<' .i11b.!·a1' ronY<'Ilit•ntl'.
1\l'l. :15. _\os o!'l'ieiars tt!Lm-e''JIPl'iali.'la,; 1~ah'~ 'J ''al·~·o clP
rltde das maelliuas dos grand1•s navios, " de ellef1~ ,. de tlireclor de ufl'ieina~ nus arsenae~. o Je im;peelnJ' ~~ suiJ-inspeclol'
11:1 lnc!JCdoria d1• -'lacllinas, o da :-<IIJH'rinkndencia da,.: madtinas nas llolilltas e nas n.~quadras, 1111 qtlal'"'l!llel' o11lr<ts
fulte\Õt•s qttl' o adual I'Pgtliallll'ltlo do Cot'Jl" dP I•;ugpulleiros
J\ladlinblas :'luYal',; delL'I'tnitta para L" eapilãcs de t:tJt'\'Cla ent
deante.
Art. ~:G. ,\ bnnlfl on e111 l.1~l'l'a, a eada •·stweralidadc cnJ·n•spunde um elwfe, Ll'ndo snb lll'liPns ~~IH'aiTf'g-a,rlos tias sllhl.~SJll'Cialidades, podt~ntlo ll!ts na,·j,,~ 1'111 fJill~ a:; Itll'Sillas fol'l'lll
muilu ah~oi'Yl'llle."l st'n'lll diYidida." e111 t;I'UJl''"·
Art. :37. _\o !-lPI'I'Ill prollll''·idos a" J'U''" rle t~apilãn t1r~
('.0!'\'Cla, dP UCl'oÚI'liO ClHII 11 arl. ;2/j, t'!lll[illllal'âiJ Indu:-; LI~ pJ'fjeiacS nos :scnit;ns ~~·nu·- du tta\Í" ai,·· q11P t'lllllpll'fl'lll o terll[HJ
Je embarque, lindo o q11al sr~rã'J IIJa!llladu~ l'slnclat· Ha Eseula ·
l\'aval de Guerra.
Ar!. 3H. l\'r·sll'>' SPI'vi~;u~ gerat·~ ainda t•sta inelnidu ,;
cargo do chefe tlc maehinas o11 rle :.?." maehinista. cunfurme u
pm;tn rio rnmmandanl.t' do mt\·io.
,\ri. :J!l. Lo~u reel'lmm 011 •.1iiu ~~~ SPIIS dÍ'jtilllllas volfa111,
de nuvo, a cxel'cerem li' CIH'al·::;·o;; que a lei vi;;-,•nl1~ lltcs di.cca
compelir .
•\rt. íO. O ufl'ieial 1'\'Jll''l\·ad·• 11a 1~-~~ola :'lavai d1~ GIIPI'I'a,
ott q111~ iit' lenha l'Xintido dt• sl';:Hil' th '''!IS t'.lll''-'L', penlt~rá :'fl
ponto' na escala, não ter:'! 1naL~ ·dirf'ilo ao ''Uillii!LIIltlu du
Invio e ,,,í [J'Jderú sPr pi'OlliiWido por <llli ig11 id;ull'.
At•l .. í I. Os re~ttlamcnl"' das <'S'.''ila" prol'is~i"mll·~ dl'\r'lll
IPI' os :-eu~ l!•xk•s harnloniztlllo,; Clllll fJ I'Spiril.o "" tn·,•:,;pnJe
UCCl'ClO, deYelH]II, sendn !Jt't'I'ÍSIJ, l'I'I'Ul'-'IJ lllll I'Ul':--\1 de llladtina;; para offieiae,; dt~ modo qnn ahi JlltiÍ(q .~~~ dt·~cuvPlva
P~"f' l'StUrifl f' I) t•H(It•dlJ dp Pkrfl'ÍI'ÍdUIJI~ I' IIH.'!Jilll' ~'~~ jJJ'l'!lal'()
u pe~'oal para a direc•;fío d11 :'L'!'Vi'.:P dP tllat·ltina~.
Ar!.. -L~. .\,; di pwir;üi'S ,·rfcr,~nl ''' '''' t:orpu d" Hnclliuistas auxiliare''· t'UJÍto á~, quo c-;1~ relPI''llll ao t:urpo de Mecanicos Navaes, sull-offi~iae~, mariuhc•irm:, J'u~uista", cout.ractados ou não, do mesmo modo, deverii" :-;er oh.ierlo tlc 1110difica~:ões que lurnt?rn lodo e~Lu pc~soal ca11az ·do auxiliar os
Art.
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rc~p•~ito

:11• i.l'llbalh•• da'' Jnaehillt!S.
~\ri.. 'r:L o~ aclllai'S pn;;enhcirus IIJaehini~La,.; uavae,.; pro\ ·~nienles da Esc11la Naval c llll'~ lenltam r~.'il.!ldado pelos regulament.ns UC 1907 (decreto ll. Ü.êJ.'t5, de 31 1le janeiro de 1907)
atJ inicio do regulamento de 1!114 (decreto n. 10.888, de 25
1 'e feve1·ciro de HJI! 1.), podel'ão passar para o quadro de ofh}iacs do Corpo da Armada, desde que se sujeitem allB
exames que lhe~ faltam para ser officiacs deste corpo, f.al
,·omo dclcnninavam estes mesmo,; rcgula·mcntos.
Art.. H. Estes exames obedecerão ús Pxigllncias que o
Uovrrno j ulguc ncccssarias para ohtrr, por uma escolha j ustt\
e util, offieiacs tlc verdadeiro valor.
Ar L .~5. Para os effPitos desta concessão fie a cstabcltlcido o prazo maximo de dous annos, a contar da publicação do
}Jl'l'St'!Üo drcrPio, para que us candidatos á inclusão apresPntl'lll os Sl'tli:i requrrimrnt os, podpndo o Uovnrno, passado este
prazo, e havendo candidatos, mandar. trinH·nsalnH•nle, :;ul.Jml'! lei-os a Pxame.
A ri . 4ü. Os oJ'ficiaes approvados neste,.; .,xames serãu
transferidos para o Corpo de Offieiaes da Armada, com a antiguidade, lWSso Corpo, eonlada )tara eom os offieiaes QtH~ sr en-;·rmt 1'1'111 nu IIH'SIIIU posto, isso úe aerõrtlo eom as ll'is aetuallllPllle em vigor.
Ar[ . .\7. Os sub-ajudanf..Ps rxlranumrrarios ~~ suiJ-machiIJislas 1•xlranumer·ar·ios aclualmenle no srr·viço da Armada, que
tlUizt•rpm se sujl'itar ás vro\'as profissionaes que o Uoverno
rxija, pnt!Priio, si acc('ilos, ser incluídos, como segundos trnenl•·s ao ael.ual Corpo de Engenheiros 1\lachinistas 1Navaes.
Art. 48. Os demais sub-ajuúant.rs PX!rannmrrarios r sub!n;H'hinislas PxtraHilllH'I'Ul'ios eontiunarãu ·nu di'SI'llliH'lllJO do
:::r•J'vir,o dr. machina~;.
AI'I. 4!:'. ,\f II'IH!I'Illln ao Psl'ol'(:n, a diffieuldalW e ao maio:·
f J'abalho 110 SPt·viço dP mat:hinas, o Podl't' ExPeulivo. logo sP.ia
possi\·1'1, eoJH'PfiPt'á gJ•atifillat;.üPs r.spl'ciaPs aos oHieia('S qu·~
esl ÍYPI'ülll no dPsrompcnho tiNi f PS mrsmus serviços.
,\1'(. 511. O ministro da 1\larinha, Pm momrnlo oppot·luno,
rxpedir:í. instrucçüPs para os exames n pl'Ovas do que l.raf<J.m 11s arts. f 2 I) 't7 do prrsenle dPrreto, bem como fnrmul:!rú outras para dar rxecuçií.o ás ll11Hiifit:at;õe~ que a pratica
llUggira aus n•gulamPntos do pessoal de maehina!", ora l'lll
vigor .
.\ri. :.1. A Ll'gislação l\"aval pda qual at.l csra dafa s•~ ,.,_._
f!Íalll os ufl'ieia('S llo quadro ae( ivo do Cnrpn da Armada I' o~ ([:)
Corpo tle Engenhriros 1\Iaehinisfas '!\'avar·s eontinúa Plll vigor, I'Xerplo nas disposições que eullidam com us arligus dn
TH'C'Srnte drcrl'lo.
Art. 5:.>. Revogam-se as disposições em contrario.
Hio de Jmwiro, 1'! de novembro lic HJl8. ·-Alexandrina
Faria de Alencm·.
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Approva a deLiberação da assembléa geral ao Banco ItaloBelaa, r·ealizada em 16 de junho de /.?/9, angmentamio o
seu capital social 1Jal'a cincoenta milhões de fmncos
O Presidente da Ropublica dos Estados unidos do Ht·a~il,
attenclendo ao que requereu o Banco Ita\o-Bel.ga, com s1\do
.em Anluerpia, Helgh~a. e autorizado a fuuocionar na ltepulJiiea pl'lo decreto n. 8.Vt10, de ~5 de maio do 1\Jll:
Hcsolve approvar a delibemção tomada pela asst•mhlea
gemi do rcfendo banco, ·Pela <qua.l o sen capital social ficou
augmcnladu para cincoeuta milhões de fra.ucos.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 192·1, ttOO" da Indepcndeucia e 33• da Hepublica.
EPITACIO

IPEi:liSÕA.

llu/ll.ero llrrptisfu.

l)ECHETo N. 1fí.231 --

DE

Approva o reyulanwntu 1Jal'a o

a1

u1·: IJEi'EJ\tBiltl ull

1!I:! 1

de Uf{iciaes de l{u.sur·va.

COI'1JO

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o arl. /18, n. 1, da
Constituição, resolve approvar o regulamento para o Corpo de
Ufficiaetl dn nescrva, qtte com rstc baixa, assi~narlo prlo Dr.
João Pandiá Calogeras, Ministro ue Estauo da Uucrra.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1\JJi, 100" da lndevendencia e 33• da llepublica.
El'ITAO!O l'ESSÔA.

Joau Pwuliá Calogcras.

Regulamento para o Corpo de Officiaes de Reserva
TITULO I
Disposições especiaes
CAPITULO I
IJO l!Ulti'O m; Oi'),'ICIAES IJE

~tt:SIIrlVA

Ar L 1." O Corpo de Offieiaes de ltescrva nomprehende:
a) Os offieiaes da Hesm·ya dn Excrr\ilo <Ir, P Linlw ·
b) Os offieiacs do Exercito de z• Linha.
'
Art. 2.· Por cxigcnciftR rlr m·ganizal'ãO e instruenão o~
officiaes do Exercito de 2" Linha podem' sm· dcsignadÔs para
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serdt· em uniuadcs ou fot·ma~·ões dl' !li'SI'l'Y::t do ExrtTifn de 1"
Linha. Em trrnpo de g·uerm, por necessidadr,s de ,;eni1:o. essa
IJL'<'seripção se est.rnde. Jl!CSlllü ás unidades do Rxcrci[ll pel'!uanentr}.
1\1·L. :L" N1•nltum o!Ti1:ial dP llPsPrva, Sl)ja qual l'nt· a sna
anf.ig1tidad1~, li'I':Í ac~·ãn dl' l'llllllllaJHio on precf'llenria s1>l11'1' ofr~t:ial do nw,;nw poslo d11 Ex,.t·cil.o twrmanrmtr. nstP.Ia ;·~ti' con1
o sPn pustn rf!'!'clivo ou 1'111 cotmnis.~ão de outro snpPrinr.

:'oll'lllmtn offieiul Lia:!" elas~c dP Hm;en·a da L" Li1tlta ou do
lo;\l'l'l'ifo tf,: :?" Linlta, srja qnal for a sua anf.igttidadt•, !1•t·ú acç:w
~tn Cllllllll~UHio nu pt·eeedPtH'ia wln·n offieial dn IIH'~tlln pusfo
•ia !" classe dl) Heserva da 1" Linha, Pstrja cstü no Sl'll poslo
erfccti\·o ou 1'111 comntisf'ão de outro Sl!perim·.
A prncedeneia e antoridadn dn eummando enln> •d'l'iciacs
do nwsmo posto da 2" rla:<SP de HcsPr\'a da 1" Linha <' do .Exerci lo ele 2" Linha se rrgnlarn pnr snas antigu idadrs.
Art...\." Desrfn qn<l as forças r>sfadoaPs snjam po,.;Ja" á dif'posic:ão cl11 ~!inistc>rio da Uttl't'r·a. os seus offieians goc'al'ão, por
t•si<) ltlilli"l"l'io, dn lc,tfas as yantagc•ns eon<·r•cliclas a11,.; nffieiaP.~
dt: lt,·:<l'l'\'a ('!" c·lasst• ela 1" Linha n Exl>l'l'if<l dn "!" Li11lta' e fi-

!•:,,, ig11aldad1· !11: IJII.~lo,
t:IIPs ll'l'âo IH'<•cndi'lleia sobre os P!'li,·iac•,.: til' 1\•··~"L'I·a '""'H'iouados 1wstc arlig11.
caril" snj1:ilos ús 1111':-;mas nbriga<:õ1•s.

C.\ P ITU LO I!

Classes da

llr'S('I'Va

da f" Linha

Att. 5.• {)s cJI!adrus da HeserYa do Exemito de t• Linha
constitui dos por cluas classes de officiacs:

~ur·ü,,

L'', os provenientes do Exercito permanente. L'lll consef!lll'llt'ia de rdorma voluntaria ou compulsoria;
~·. os rcct'nf;vlos do aceunlo eom as rlisposit,:õcs dos !lnrrl'fn;; us. 15. LIV e 15 .'IB5, de 1:1 e 21 de rlczcmbn' de I U:? I.
1'1·imeira dasse do Jlesr_'l'i'o. drt f' Linha

"\l'l. G." r•:lll enul'orn:idade eo111 c1s art,.c;. G" r I" do der:l'cLo lcgislatiYo n. 3.352, de 3 du outubro de HJI7, todos os
ofl'iciaes do Exercito activo ou permannnte, uma Ycz rrformados voluntaria ou cmnpulsoriamentl\ passarão a pedenccr
cí 1" elasse da Rcscna da 1" Linha. ficando á disposiçií<J do
Governo pal'a srn•m por este apt·ovcitados Plll fuHcc,:õrs Jll'l\vi~f.as no Jliano rio mobilização, c mnprngos snd"•Jl:tl'io::.~ nas
difl'et·c•nlc.~ l'''flartil,'•ir~ do l\lini~f<•t·io da (Õlwrra
Al'L. ; ." ~nrão cxcl11 ido~ da 1" elas.-;e da H1"1'''Va da 1'
Linlw. uiin podPtHI<I s1:1· ehamados a SI'I'Yic:o proprianu•nl<• nti-lil:\r, 11s ufd'ieia<•s 1jlll~ alfin;.:irem ú.~ seJ:uinll':< idaded:
Subaltcrnus 1• eapitães --- 55 annos;
:-\ltperiore.~ -- G5 annos;
( :encraes - 70 annoc:.
l'ara:.:nwl1o mtico. Si nu momcn!.11 em t!IW alfingir o lin:ile de idade ai.~ima ·fixado, csLive1' o orficial e:•wrrPnrlo emLris de 1922 -

\'ol. IV
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prego ou a]JJ'OH'il.ado em !'l!lli'I;Líe.-; da llt•.-_;r•t'\ a (.'Cl'\ iços do
fl't'l'itorio)' )Jilderú ~()!' llllll\1 idiJ ua J a t'la~.~l\ da ne~('l'\'<1 da
1" Linha, por acto lio Tuiui;:;LL·o lia Uli''!'l'a u rnt~diaulu rcqucl'imeriLo com ini'IH'IlJa\,'ÜI;s favoravci:-; da.-; aulurilialies militares a CJI!t' c:,tiver sttl)l)rdinatlo.
ArL. t:l." Serão taml.Jem exclitilios lia 1" da;.;~t: tia Hescrva
da 1a Linha, pas:-;ando ú sitmll;ãu Lle l'l'{OI'Ina definitiva C,
por conseguiutc, não puuendo em ncnhu1u caso ser cltamados
a scrvico. os ofl'iciae;; reformados ]JOr iucapacitlade physica
e os que em inspecção de sawle, a rctJIJcrimeut.t, seu ou cJ:-·
o{[icio, foren; assim coHsid'll'adiJ.~.
Art. U." Os officiacs da 1" classe da !te serva da J" Linha,
Q'llando em opcracões de guerra, p()dcrão St!l' promovidos por~
Ulerncimento nu bravura, nos ter,nws das leis em vigor.
l'arag-raplro unico. Tcnninada a eampanha, o official
voltarú ú rc~erYa 110 novo pl)sto a llliC t.ivcr chegado vor promocão, melhorada a sua reforma du aceül'd•J cotn e~.-;r, pu~to;
os não promovidos, que houverem prestatlo serviços de guerra, terão, au trrminar esta, a refonua tamben; melhorada, Lle
a,ccôrclo com a legislação lJlle cnt.ão \ÍI;OI'ar c levando-se em
conta o tC'lll!)O durante o l!Ual fwam lJI'I)e:d arlos 11s novqs servicos.
.,,
Art. 10. o~ officiacs tia l" clas~c da H.cscn a da J' Linha,
providos e.ffectivamcnlu de fnnc(;ão llC~sa rcscn·a, perceberão
os vencimentos da sua reforma pelos eorpos ou serviços do
:Exercito activo, ele que depcmil'tlt t) em cuja:-; folha~ serão
incluídos.
Os admini~tt·ados !)elos J•:stados ~la iol'e.-; da c; H.ngiÕt'S e
pelo DoparLamento rio Pessoal da t<uel'l'a e os residentes em
outras localidade.~, que não a elo.~ seus rorpns o1t st•n'i\:1!:<,
deverão aprescnl ar ús repai·I if;õe.-; pagadoras, no romcçn de
cada semestre, certificado dil residencia. passado pelo seu
chefe ou pelo con:mandant.n da região lllt guarni1:ão, não lhe~
sendo pago~, sem esse rnrtifieado, os vt~JteinH~nlo~ da rci'•JI'IIHt.
Para o-; r!õsirlentc~ no eslrang•~iro, o~ cerl ificaclu.; serão
dados pelos consnlcs, -;o!J cnja .i u t•i;.;d icc:ão S<' acltan·m.
Para os rrformados tlefinilivamenle, serú. essa circumstancia averbada no lin·o rP~!lf'clivo, J'ic:anrlo dalti rm ileante
dispensados da apresenlar;ão tio ~rt'tificaclo scmcslral.

Scawula clas:;c da llcscl'l'a da /" Liuha
Art. 11. Os officiac~ ck ;!" classe da Hrst'J'Va ria 1" Linha,
uma yez admitt.idos nos quadro,; rm;pt•ct.ivo~. nellc;.; I erãn acce1'SO gradual e successivn ai.P u pwo.to dP maj<ll', n111 tPmpD
dn paz, solJ a.~ seguintes cundiçõc;.;:
a) os scgi!IHlos trn rm Lc:; serão p I'" mn \ itlu~ a prime i r os
tenentes, rlrsd!õ que llln!Jam lrl's atu1os 1ln inl.rr~l.ido n feito
naquellc po.sto dons perioclns de instr11c0ão. Pat·a 11s den:issionarios elo Exi'I'CÍ [li pcrmanerll•~ :-t'l'fíO t!i-;pl'll.''tHins 1'~:-;es ver iodos;
b) o.~ prillll'Íl'O~ t.etJ<'Ili••:-; i""lt''';i,, :-;1'1· 1"'"1\111\ itl""' a l'apil.ãrs. desdr !Jlll' l.t•nlwnl lflWir<J ann<L'' "" P""l" r' l'r•il" ePIIJO
primeiros f f'IWnl e,; 111•1 a In~:-; ]Jf'J'i• "[(,.; d1· in<lt'\11'<;5.n, t·nnformc pr·ovrnham. n11 não. d1• pt•inlf'il·nc; ii'III'JJ!I'-; clt'lllissinnarios do Excrei to 'Jlcrmam·nl e;
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,-_~

o~

capílii<•,.; pndi'IÜII ,,.,.

Pl'111il"\

id•,.; a

ltJ;I.jlll',

feudo

eÍIW'I anu11~ di' pu,;lo e !'l'iLo t'.Uill" i~apilãi',; \1111 1111 trrs
rior!u~ fi<~ i 11~1 l'lter,ií11, conforme provenharr. on nãn do
l' i lãt•,; dt:lll i~~ i11nariu~ Ju Kv·rci tn pcr·manctlLt~.

IJC-

ca-

J·!. l'ara 11s ~l't'\ il;u,; 11,; l>U"l"" mais allns sn·5u:
-- luf.,.rHienll'~ da Gul'l'l'a ~~ Ml'Llieos ;\lajures;
--- Vefel'ina1·ios, Phar>lllae-cuLicu,;, JJcnti:-;ta~, Uffieiac:-: de
"\dwin i~lrar:ãn r Con\ adores -- Capi lã•> .
.. \ri. t::. J•;m [Pmpu dt• ~-111'1'1'3, o,.; ofl'ii·i:lf·~ da,; arma~
p•lllPI'ii" ff'l' ai'f'.t'>''-'11 ali·~ .t;l'lll'J'al tln hrigada. ÍltriiJSÍif•; ns ltti'-

Art..

tlit'"" o inl•:Julr~ntl'i tlP J.!'\lf'l'l'a, af,·· Ctlf'(lltf'l: ''" •ol'firiac•,.; do.·;
quad1·o:-, atú 11,; Jlu:-;f,_,.; limif.p,; dos qtwdt'"" r[,, Exerdtu activu. ,\~ c•,mli~ü••H •:· H1•11Jn tia~ IJ!'•>ll!IJI:õe,; :-;cr;ío a>; cs1;•IJl'!eeida:; l'ara esto Exet·cilu .
. \rL. I í. ~1'1·:1u lran~d·i·t·ido.·; Jl<lt'a" t·;\:,.!'t:illl du ~·Linha
lh ,,rf'iciu••.-; iJttu cuiii[Jil'l<u·elll ''·' liHJiL•::; di~ idade seguiuLeiS:
O('Jici;p·~ >'lllJI'l'iOI'C.'i -- !'jí Hlltl(IS;
C-apitã••.-; i~ ::;uiJultern".'; -- í!J anw.•:'.

""I''""'

tl\l'ITULO lll
DO EXImClTII DE

,\ri.

I~>.

Os quadrofl ·dn

:!" LINIL\

uffici;w.~

das 1111iuatlrs on forma-

Liuhu serão nm~l ilu idos:
p!\ll!::i uffieiue:; do:; quadr·us Jeslu Exorcito, cuja hiculH·un~·n u::; pm;f.oH de :!" f Clli'Iltc a coronel;
voe oi'J'idac:,; •t_!e 1" da:-.~c da Ileso na Lia 1" Liulta, que

i_:iít•>; do J·;.\1'1'1' ifo de :::•
rll

rard!ta
~

!J

::ít'l'\'ll'UU l'!ll

t'Oillllll~~ao.

"\l'[.. l G. A mhui':,sãu nus llUadt·us se fará nu posto de 2'

lent•IJI•·. e~:e•~pluados:

Exerrito pornumente,
apro\·citauos nas unidmll's uu format:.õr.s Ida .1" Linha n sua rc,;crva; Pstes officiacs
Sl'l'á•> JJomeadus para a ~" Linha com o poslo imrnecliato ao
que tinham no serviço act.ivo;
ú) 11:-l r~a ~· el8:SHC ua .. Heserya Ja ,. Linha que completarrm os llnuto:; de Hlado llxaclus no ar L. J:! i~ forem por ess-e
Jllul ÍVi> lransfpridos para a ~· Linha;
c) n,; majores da :?.• dasse da Rescrnt da 1" Linha que,
rm t nnqHJ clt~ paz, :;alisfizermn os requisitos para a promoção
a f.etwnli~-cu.rouel do Exercilo ue ~· Linha, n assim vodem, de
aecônlo eom as necessidade::;, ;;cr transferidos com promoção
vara esse exercito ..
Ar! .. J7. ]!;' concli~~ão indispcnsavcl para ser nomeado 2"
LnncnLo do ExPrci!.o de ~, Linha ler o candidato Ill'Cslado servi•:t•:; ]]I) de Ja Linha on ~ua reserva. Conclll'l'Clll ii l!l'OtiJO(;ãO
<W posto df'. :~· tenente vs eidadãlls !llaiores dr~ ~8 annus c meliOI'l'S tk ·ín qur, além rl'O r:omprnvada mm·a!idadc i1 honrosa
lll'ül'issãu eivil. sat.isfa<;am ús cotHlirõPs Pxig-idas J>Clos decref.t_,:• 11:-;. 1!).17(1 ,, 15.1185, de Hí n :?1 dn dczumllt•o de 1\J21,
para o pt·inieim posln da reserva da 1" linha.
Ar L. J8. Os segundos tenen(i'H do .t•;xci'ciLo dP ~· linha
scrU•J pru!uuviuu::; a primuit·os LctJC.nLc:::, dcsds que Leullam o

a) t>s ot'ficiaes demissionarios do
maiol'i~.-; Li•~ :.JO annus c que não :-:ejam
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interstício li e 3 annos r feit u naqucllf' poslo dons per iodos de
instrucção.
Art. 1!). 0,.; primeiros 1.1'1lPlllnH podem Sf'r promovidos a
capitães, com o interstício tle 1 aJliJo:-: l' uons pt•riouos de instrucção como 1" tenente.
Art. 20. Os capitães poderão sor promovidos a majores,
desde que tenham (\ annos dt• t;apilão e ness-e posto tres perio-dos de instru cção.
Art. 21 . Os majores (iuclusiye os da 2' classe ua reserva
da 1" linha) podem s-er p1·omovidos a tenentes-coroneis, com
4 annos de posto c um p-eríodo ele instrucção,
At•t. 22. Os tenentes-corou~Js podclll ser promcvido~ a
cor~meis, desde que tenham 2 mmos daquelle posto.
Art. 2a. Em tempo <11~ guerra, coronei:-; do ExoreiLo de
~· linha. flU1J StJ ff'nliaJn disf ingnido dumntc a eampanha, poderão, antt:~~ da terminação desta. ser commissi(luados em gunrra.l de lH'igada do refel'ido .Exnt'Cifo.
Si dn['aute a l':llll]JUlllm não fut·t~Jll ~ti~pcm;ado:s dn emnmissão, conscn·arão na paz a gradtwt:ão desse poslo.
Art.. 24. Não h a limite de idade para os oJJiciaBs do
Exercito de 2' linha.

TITULO II
Disposições comm uns
C.\PITI LO I

.\xt. :!;>. As pJ·nnt~>\:Õe~ de oi"Iit·ia>·s th~ resPt'Y:t serão seJllpre por mereeinwnLo, por ,Jecrclo do l'rc~irkn1.t~ da flepu!JI il'a
e carta pa1 ente pelo mDsmo expedida.
Art. 2G. Os limites dos >di ffer~nt.er; quadros 1\e officiaes
de l"Cserva resultam do numero e natureza das unidades c formações, que, -de aecôrllo com as dirrdiYas do Estado-Maior do
Exercito, devam ser organizadas. Nenhuma Jll'omo!~ão, porr;n1.
será feifa ~~~m demon;o~frar,no da necPssida:tlt• ww vai' saf i.~
fa:wt·.
.
'l'nl'Jnina.dos os fra,Jlalhos annww:s d·P insli'IJAt·l . '!'i.
cr·ão llllJa nt~llllllis:-ão. Jll'Psidida twlo ''tlllllllamlanLP da reg·ião
e .. eoinprldH•Jltlellllo 11 elwfe du E~l.arlo-TI1a.itll' t' o:< dos SPI'Yicu~
dü qnar'Lrl-gPIJeral rr;spel'-f iYo, Pxa!llilnu·;i as nce1'ssidade,; da
re ... ião qun só pos~am ser providas {JUt' prouwçõm; n urgauizar.á, f Pnoo vur hasn as infrw111arõc~ rio~ et~mmandantt~s dt~
:eorpo~ n ronnaçõPs arl ivas, a propus! a rias IH'OinO(;Õcs filltJ
d1~va m ser f eif as.
Es~af\ propostr1s st•l'fitl ~~11\ iatlas au JJ,•p:n·Lautento riu l't•,soal da <\uerra on ás tlirec!orias du set·viços. conforme u ea~o,
cabendo a essas repaeliçõcs verificarelll se não foram aproYeitado~ para a satisfação
daR nerPssidartps, offir·iacs S{'Jll
funcção 'existentes na r(jg·ião c quaes os mo ti vos.
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. eon~ inf01'111U(1ÜO predsa ·do devat'Lamento ou das dircctona:s, serao as propostas enviadas ao ministro, para serem feitas as promocoes.
O E;:;tarlo-1\faior do Ex'!'rcito e as directorias organizam,
por .sua vrz, as propostas 1hl promoções para as formações e
Sf'.f'YJ~os que lhrs esteJam directamente affecto.s.
Os dcm·eLos de promocão dirão: ...no quadro da reserva
d~ tal m·ma ou. serviço do Ex~rcito de .f• linhw, ou: ... no quadro de tal arma ou ser-viço do E.rercito de 2• linha - . accrescent.andn: paro sn·vir rm tal 1'F'(Jião, nu - rom rkstino rspecial.
Art. 28. Os pe\didos de demissão do posto dos officiaes
do Exerei1 o artivo serão acompanhados de uma d€claração de
rPsidmwia e de opção velo officialato dr1 rcsrrva ou pelas
nhrigaçi'íps rlc SPrYiço da sua classP.
No ra;:;o dn op\:.ilO pPlo offif'ialaln. a nomf'atãn pm·a a re'~Pl'\'a s·Pr:í. ft•ila na nwsma
dala da dPmissãn do "Extwcito
acl iyo.
:\s ali r rações derm'I'f'nf PS da dl}misBilo srrãn pelo Deparlanwntn rln Prssoal da nuerra romrnnniradas ao rommandantc• da rf'giiio " ao ehrfP dn Srrvir,n (]C llec.rutamrnto, interes~a·tlo~,

f'7w:sf(i.rauin

111•8 Nl1')/fl~ df' /J'n]la OI/ Sf'l'l'if'O.\'

Art. 29. De ·Prefcrrmeia o:-; officiaPs de rr~crva
Rão
elassificados no.s corpos dr. tropa ou formaçGe~ de serviço do
Exercito permanente est.acic.nado na rrgião ou circumscripção militar em que residem c, si possivPI. nos ria zona flp sua.
rP,.;iflf'ncia.
A das;::ificarilo, hrm como a 1.ransfPI'rnrin dP um corpo
nn servir,o para- nutro. cnmpdf' an eom1nanrlnnh· da região.
EnlrPianlo. em vista da dc.sigualdade da distribui('[n de nffirines dP rf'SPT'Ya no t.Prritorio nacional. n r!Tf'ff' dn l)ppartamrmfo ·do PPssoal da OnPrra p1ídr fransfPrir ol'firiaP~ dP uma
rrgiiln lpara outra, quando as ,nrcrssi:rJndPs df' or~anizacfi.o
n Pxigir·pm o ouvidos os rotmnandan!Ps ,Jn rP~iiin 1111 chefes
dP ~f'rviros int.rrrssarlos
Art .." ::lO. A drstrib1iicão dos officiar,; dP l'f'!l;iiíll PIÜI'~ as
11nirlarlf's do corpo e as (Jp rrsm'Va por Pile formadas. brm
rnmo entrP as unidades do Exercito rlc :.'' linha f!lll' dl'llr df'pr•ntlcm. compete ao commandanf.e do rorpo aetivo.
Ff'ifa. por,~m. a T~'"ÍIY'"ir'1 designação. oualQUPI' transfeJf'nr.ia rrlat.iva a officiaes Huperirocs f' eápitftl's rlepr.nderá
''~ app!'ll\':11'1'111 ;h rommanriant.r1 r]t~ l'f'f!'iiío 1111 eirt'liTnReri111:iio.
. .
Art .. :~1. J~m prinr.ipio e dl'ntro do,; I imites da:-; poss!lnlidadf's rlf' org-anizar;ãn. instrueção f' rli~,,·iplina. os e'~mman
clnntPs c]p l'f'l!ião c r.orpo rlcYPm nttPnrll'l' ú~ prrfPrPnr~ms manifm;tadas pf'!os officiaf's.
Os srgundns tf'nentes. porr5m, :não r!Pvl'rãn 1wr classificadoR l'rn corpo;;< on serviços ondf' srrviram 011 fizPrrm est.a.gio
i'nmo prnça;:;. Pxeeptnadas as unirlarlf's •Ir> rno:Pnharia c forTI 1aÇ'Õf'S do srrviçn d~ sande.
.
Art.. 32. Os officiacs providos do diploma de avmdor
militar. qnalqnf'r que se.ifl a arma on sNvirn a fl\11' pertençam. podflm recPber dPsf.inf' de mobil iznr:ão nas tropas .. de
:wronantit~a merliant.f' informac:lfirl fpvoraYrl do
re'-'pri.'Jtivo
Phefp rln !"rryiPn,
·

614

ACTOS DÕ PODl':R. F.XF.CTJT!Vrl

~;Priín ennc;idl'rados 'dl'31 <W::Hlnc; nrssp sr>rYirn. ondr, far:íti
sr>us ]H' r iodos de inst.rucçiiu ~~ r,~l agi os o podcrãc1 ll.~ar os uni~
furnws ri']WCI i vos. Continua rã o, por,~m. a ]Wrl Pnrnr :í sua
]1ropria arma, :í qual voltariio a TH'dido ou JliiT' r'mvcnir>m:ia
de serviço.
Art. 33. f'Prão considüradns 1'111 dl's/inn l'sp('rfrtl o;.; officiarR postos, pP!o De pari anwnf o iln T'Ps~oal da Gl!!wra,
á dispoc;içiio do ehrl'r do :J<:slalln-1\laior do l~XPI'Citn. nwdianl;•
rrquisirãn f!psfr f' anlorizaçiin do ntini~ll'll. para Sl'l'l'm ulili:t:ado;; 110 ]T)flll1f'll Ifl ua mnbil iz:v:ãn l'lll llllll'Çtll•:' ('S]H'CÍaP.~.
Esses officiaPE:; :.;fío P'CCitl idos d11~ r' ll'fi' 1s on formaçõ.rs
a qu c per! f'nr.iam f' sn a insl rnrr,ãn ( JH' r·i mlos f' p;;l agi os dP
instrucção:1 sf' rf'gula!'{t Jlfll' imd l'iH'f,'ÕPs P~[lf'1:i:ws rio dwf'r
do Estado-Maior rln Exr>rcilo a1l,.; !''ITlliJta!Hlanll's 1h• l'f'!!;iiio nn
dircctorrs dr srrvicof;.
Art. 31. Para "os !lcrviçns de tenitorio, serão cscolhil1os
otfficiacs de todas as armas ou serviços .iri libertos dr !orla
obrigação militar c que vecam para ~~·r· Jll'll'Yido,; de JuiH~t.:ii'
nes~cs SPrvil:ns.
Exccpcinnalnwn!e. nfficiacs dl' rrsrrva
eujo rsfaCio de
saude, comprovado Pm imq·,rccãn m1'lí-ca. os tnrnr inrupto~
para n srrvicn aet ivn Plll lllll corpo dP lr·opa lllT formaciin, podem sf'r classific:ulns nPsses spr<1 ic'ns Tlll'~lll•l nn!Po; dr SPI'I'lll.
prla irlarlr. IilwrÍos dP nbrig·a,:ii•l IÍ.Ii!Jial'.
Os officiap,; rlassifirados nos sf'T'Y i1:u." PSpPriars do 1Pl'ritnrio nfín sfln athlrirtns a Jwnlmma oh1•ip:ar:iill dP in~t 1'11cção em tPmpn d1~ paz; niio pndPm l'aZPI' Jll'l'illdll:'i dP in,drllccão ou rstagin.o.:. mPsmn vnlnntarianwnl , ..
Dcvrm rP,;irlir JlT'OXÍ!llll ao Jogar IIJHIP l]f'SP11l,Pf'Tlliar:í•l
suas funcçiirs, P. Pm princ1pio. sPri111 'lin·igarJ,~,.; a l'1111lParccer unifnrnlizad'1'; uma VP:t: no an.no. na. ,,··dr dP urna gnarn;ção proxima. afim dP ,,.,. YPl'ifie:vla ,;na :1pl idií11 phy~i,·a c
mil i! ar para a fllnc1:iill l!llf' I lit•s illl'lllllhP.

1'1·ans{I'J'Cill'ias

dl'

rorpo

Art. 3rí. As transff'rC'nrias r!f' um !'nrpn pa.ra nnlrn, rla
mesma arma nn ''f'T'I'Jrfl, "Prfí,l l'roitns. dP arr<'11·rln cnm as
neces~irladl':', !•~'I• 1 i'1ll11Ú1and::ml f' da ,., gi iífl, qtll' t amlwm OI'·
pódc concrr!Pr por ronvPnirneias ]lP~~oars. dr,;dc qnr nr.~tr
easo o.c; pPdidnf; !lns iniPl'r~'.ailo; lrnhflm inf,wmar;iírs faYrlravPi" rh1'' antnrid01d"' milil:l!·P'; S<lh rP,ia; llJ'dPllS ,;f'l'\'1'111 !'
irão srrvir.
-De nma rf'gifín para oniJ·a, a~ lran;:;f't•t·r•Hcia~ (iiP rPgiiln)
serão fritas pr!Ó chefe dn Deparlanwnt n ela íiuPrra.
As transfercncias dr nftiriaeR já cnnvncaclns SIÍ f't~ tor!).arão cffcctivas rlcpni.s rir trrminado n pPrimlo da cnnvneaçao.
Trans{r>renria

de onnn n;1 sr>rPicr'

:Art.. 3ô. o., r:1pi!fír:1" r Rnlva!IPrnr~~ 1lr ff',;f'l'\·a pntll'm
ser transfPri!lns !1f' aJ·m:-~ n11 '-'f'n·ir:•l nw.\ianl<' :1s l'ondi;:G,·o.:
~wgninl PS:
O ranrlirl:-~1 11 dirigir:'t. p11!' \ia hiPt :11 c h il':1. an r.nmm:m·danlr r!a rr;'i:in. rPqllf'rimr•nlll pl'dinolll para ,r•r c:nbmPIIirf•l
ao rxanw d" aptid!í<l t\•1 "1'11 p~t·d•l p:nn n 011'1!101 1111 sf'rvi•'ll,
CJUO ]ll'f'lí·Oilf'. arnlTi]lfllllõ:lllfl r],• !l~ttliílli'll!" f"ll1]ol'i,ha!orill r!P
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ter servido satisfatoriamente por mais dr dous annof1 na
arma ou serviço a que pC1rtcnce.
O rcqunrimcnto com as informaçõ.cs do chefe do corpo
on formação. sobre a conducta ci•vil o mil i ta r do ;•m1didal n.
1-c!o f' aptidão demonstrados c nntros porrnf'nOJ'!'S que in1f'rn.~scm ao caso. RCr:í !'nviado dirf'ctamt'nle ao chefe
do
Estado-Maior ou :-;rrvit,:o r·rspf'r!.iYo da região. que com ;;:ua
in formação lWs,.,oal c moti,·ada o aprPsPnt.ar:'i para llPspar h· •
ao !'ommandauiP da Região.
Rm t'.asn ílr despacho favnravr.l, 11 c:mdiclaln sPrú suhmrl Lido a exame perante uma commissão ctllnposta dP officiaps do Exercito activo, pertcnceul.e á arma ou scrvi~o em
que o candidato pede admissão c designado.~ prlo rommandanle da .região entre os da guarnição mai~ proxima.
A commissão será composta de:
'Para afl armas: um n fl'icial superior, prc;:;iucnte, c dou o
cwp i tãcs, membros.
Para os serviços: um official Rnperinr (dn artilharia.
<>n~·rnharia. f<alldf', 1111 inl••nrlPntP da g-u<>rTa, ~'''nt'orrlll' o spr·' ir,o), Jíl'!':<iril'lll.<>, c dou:-: ofricial'~ da atlminHr:u:iío, dl' Jlll:-dr
pPlo nwnos igual ao do candidal n. nmmhros.
l'ara in! f'nrlcnl <'S da gtterra, os officia<'f< r! r administraçi'ico
RPrão snhstituidos pnr nffieiars drH[llPlle quadro; em caso cln
JWCI'~.~idarle <' para Iodos os fwrviços, um rios rnrmbJ·os prídr\
,~Pr ~nhsl iluido pm· official comhatenl r df' qnalquer arma.
o,., <>xantrs serão f<>itos LIP aerr)rrlo com programrnas pré\'ia <' rrspPrlivanwnt.e estabr.lreidos pelo Estado-Maior do
EXJPrei lo P dirrel o rias dns sPrviços in!Pt'essadns r, nm principio, realizados nu_rn sô dia.
O prrsid<>nlc fixal"ú o local, clia r hora ·do cxamo c convocará os nwmbros da emnrnissãn f' os candidatos, devendo
pm·a esLrs a or1lem dr convocação chegar·-Ittes ús !llãos pelo
llJPnos oito rlia~ antrs do marcado ]mra o exame.
O resullaclo srrú consignado em acfa, laYrarla lWlo membro mais mndrrno c assignada por toda a ronnnissão, por
uma elas mencõrs - Muito bl'm, bem, 1'1'(!1/.lar nu inhabilitnrlo - e encaminhada, por intermedio do chefn do Estaclol\lai"r on Serviço. ao commanclantc da rrgião.
o~ rcquerinwnl.o~
dos candidatos ·ltabil ilados com as
'lllPilÇIÚP~ Muito bl'm I' Rrm ~rrão po1· iniPrmrdio do
n. C: .. ou das diJ•ecl.orios dns servif;ns, enviados a11 ministr·n da GnPI'l'a, afim dP ser lavrado n dc•rrPLo da IransfeJrneia.
Só POJ' r:xcepção c necessidade intprriosa dn organização
dr serviçoc;, poderão tambrm ser encaminhados requerimentos dP candidatos habilitados com a menção - Reaular
cabrnr'lo ao ministro rPsolver si dcYe ou ni'ío ser conrrclida a lransfprf'neta.

CAP[TULO II
ll\ INRTRUCÇÃO; ERTAGIOS E CON\'OCAÇtoER

DiJ·I'cção que se darâ rí insintcçtin
_!\ri. 37. Os comrnan~lantrs de corpos r\P i rnpa on fnr~nar:ucs _r ellf'frs dr srrv1r,ns do Exrrcilo ar•li\n cliri.!!rrn a
mslruer:ao P rrluração nJililllr dos nffici:ws da n•sen·á colJnca•los sob c;ua2 ordPns.
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Drwr-m tomar todas as provirlrmeias que jnlgumn favoraveis para o aperfeic.oamcnt.o da ~~ducação militar: . de
modo ·que, no momento dos periodos norn?ac~ d_c exerclelos,
os officiacs comparr1çam dcante da t.ropa msl rm?os, _comprnetrados dos seus dcvPrrs c na allut·a das ollrJgat,;.'oes qnn
lhes incumbf~m.
Cumpre t c r sempre bem presente Q\lf1 rsscs officiaes s~o
officiaes do tempo de guerra. Assim r\ formalmente pro!~t
bido fazel-oc; in~tructnrrs. porq11c todas as suas funrçol's
consistem rm ctmlmamlnr P Pmprrga1· P!'l'f'el ivamPtllr~ lropa
.r:'t prrparada.
Durarüc ns P~lagins c rwrinLios de manobras, não devem
ser considerados como auxiliares drstinarlos a f:~cilitar o
srrviçn oonrnl c nfJS eorpns dr1 I!· opa. Concnrrrm no serviço, mas nunca com prrjuizn da in~t rucção, rssenrialrnrnle
pratica e vLsando unicamente suas fnncçiíPS evrnlnars em
campanha, que dcvE'rn receber.
·Rrmpre que pos;;;iyPI, rleven1 fazf'r os rstagios on pcrindo,; de manobras da unidade a ·quf1 fWI'Irnrt·ni, rlP Illfll!t)
que se tonwm cnnhrcidos dos scn~ clwfPs.
0;;; officiacs de~ignadn~ ]Hlra n crliiillHl!Hin r!f' companhias de drr1o~ito con1mum f', Pspcrialnwntn ''" qun não
provi"n1 dos rf1formarlo;;; nu df'missionarios rlo F:xrrrilo
activo, dPvrni spr iniciados nas onerar:õPs f'~pr,cinlnwnLe ÍIIIportantes qur lerão de dPscnJpenhar 1111 IIHlllwnlo ria mnbilizaçãn. (nrgnniznção c adminislrar:ão tia companhia do clt~
posito
eonnnum,
fardatnPn!o,
rrpJiparnPnln,
ar11mmrnto,
etc.).
Os offir,iars da l'f'.~rrva rkvPm Sl'l' cllamotlos ron1 ft'f'quencia a applicarem os coníhl'ci IIH'It!os adqu i !'idos. Esta
prescripção tr~m rsprcial impnrtancia no !Jllf' diz !'I'."'Pnito nos
medir,nl'!, v r! Prinarios P ofl'icinrs dos di fl'r•rr•nll's st·I·vir·os.
J<'inalmPntc, para sr•t· prnveil o~a a in ..;f rw·,.:ão tl!•\·c si' e,
tanto Qnanfn JVl"sivrl. r•o]Jpr·f i1·a P rhda ptll' nl'f'it·inPs dtl
Exrrci!H ncliYil r• ..;pPrialllli'IIIP nplll.; p:tl'H ,,_.,~" papl'l ,fp
in~INJCiorPH.

Os commandantl's rle rm•pns I' t•.!II'fPs de serviços dn
Exercito aetivo devem insistir com os nfl'iciaPs rir rPsf'rva
para assistirrm (ts renniõe~. ennfPrenria". cxPrcicios P l!Janollras 'lllll' lhes possam ~Pl' provr•itn~ns. Convidai-os a Clll!IparPcer uniformizaflns :ís rrrirnonia.; " fp~fas tllililnrP.; J'I'Ullinrln-se aos offieiaPs do Exnroilo al'f i1 11.
'
pr modo g·eral. us r.ommandan1 ps df' t'lll'JliiS I' e l!cfes ""
~Pl'VIÇ·"·' procuram, por lodos "" mPi"" :IIJ ~l'll alrancP IIJ:Jntf'I' os uffieiaes de re.wrYa l'rn conlat~1o fll'l'nlalll'HLe et;Jll ~Pu
eurpo ou scryiço. Esforçam-se por consolidar o lar:o moral
•(]IH' drove .umr, em todas a' cirruJJI'I.niH'ias, esses officiacs
ao~ do qnadro activo.

A ti. 38. Og Cnmmandan1 rs dP Hc!;ii'in 011 Cirrnmscrip0i'\o
J\Iilibr teem inteira libcrdDrlP dr~ nr~anizar. em proveito dos
i•fficiaPs de reserva. cur.>n·~ d,o insfJ'UI'I':Ín. !Pvanrlo em ronta
as Cl!tHJi1:ões PSfli'CÍaes da lkll:iúo on l;ircnmscripcão, o nllnwro dr uffiriaP!·' "'' l'I'S,;tTa da" difft•rr·nfp.; armas l' scrvicn!'l
qne podr•m fr'Pflll('!lfal-n·; I~ os l'l'l'.lll'SO~ nll! nfl'il'iaPS do Excr,dto ~·c·l h·.'.l, enp:lZP" rjp 't~n·m ui ili?adu~ CUill'J in'31ructon>~,
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J\fl'~mn qttr, pot· qualqtwõ' motivo. esse!' ctn·sos não sejam or!'an izadns para IJS offiei:w; do f'! corpos de tropa, 11 Sl'r·iio p!ll'a
os :!os divrrsos servi~;ns: SaudP, lnf!'ndPrwia, etc.
Em qnalqtwr· caso, ::~s programmas dcvom ser cslabe!eI'Hlns t!P modo !fllf' os as~dfitcnles l'ncontrPm .prov<~ilo e inleresse nas ses"<Jes: os inlerrogalorios. rccita~,;ões rle rcgn];\men f ns srriio banidos de wodo absnlulo. 0;;; instrnetores rl<~
vem realnH·nLe !H'ofe8:-ar ,. demonstrar. Ampla latitnde lhe"
scrú deixada para dr~rcrn ar Pn,·inn rr rarndrt· PSSPncialmente
]Jralico qnc dL'\<' fPl': rPmi;fín dn trnpns: <'"nstjfttil:ão, no local
Pfll quP e~liVl'l' depositado o material. dm; diver~os elementos
uf.ilizados em eampanha :;mbulancias. hospitar~s de <':lHIJlaJiha, secc,:õcs dr~ munição. funna<;.ÕP~ dP in f Pllrii'IJria, <'I c.
Cnm<l, pnl' moi ÍV<l rlP nnas IH'f'liPnl:õP;.; l1aliit llfl<'H. os offiniaP,s in.'ir.riplo~ J1ns <'lli'~<H d<~ inst I'IH'.<;iíu nfío Tlorkm, na
maioria dos r.nsos, assistir n todas as S<'~f'ii<'~. r'· d1• dt·sojar <.J.l1<'
dr~ nada llllla dPllas lhes s<'ja t;li!Jlnlllllicaclo nm l'P~:IIriJIJ I'Hcripto. Tal 1m•dida aprPSt~nla n vanta.!.!Pm 1!1' ~llppr·itnir !1111:\ a
lneuna IIIJ ensino. angtnPnland•t-!IH· o interr·s~f'.
Algumas Sl~-'t~Õ!'S dos r'l:t'!<os dP inslt'lleçfío, ~~1H vi~'ta ria
natureza dos lr·ahatl1ns qtrt• JJe!l:u; dPvr•m ~~·1· fpifos, podem ~.et·
conc;idl'f'::tdas cumu verdadeiro::; t'XP1'Cinios Tlraf i1·os <' dat' dirritn, <!Ptlfro ns vnrhas rlispnnivPis. :w 1.ransJHH'fP P alimenh<.;:io por conta rlo Estado.
Os offieiars -rlr I'l'Sf'l'V1 qne se fizPrmn no f ar p<~lo z<'lo o
a'lsirlnidade f'Priio, no Jirn d11 cnr·so, louvados <'tll HolPf.int •la
Bngifíu. Alf.rn di~so, ns enmmawlanii'R rle 1\Pg-if\o. ~m s1m rl'lat.ori'J annnal. pndPrão pr·opô1· ao chefe do <'sfa<lo-mainr· rio
Ex.~rri I o r>. citação, em holf'f im do Exerci f n. rom rnP1lf'1io hr,•Jr<H::. do;; ql!C lllaÍ:;; HP. distingnirem IIOH ('.t;I'SUS IH! 'jlil' dlll'!llli.C
<• mtn<• tenham proclnzirlo trahnllws do 1'<':11 illlJHli tnrH'ia n•illt.:r·. Essa eifa~iio não pr,dcr:í ahrang<·r· ntai~ d<· 11111 t~t'fi,·ial
por nnna rnt ;;pr·vi1.:n I]P, cada RPgiãn.
(b <'a]liffip~ e officiaP~ superior.::·, 1)11<' t'1ll'l'll1 :·ilados Pm
]Jd!nfilll dll Exf'l'f'il.n ]lO!' lilllli_yo dP ~lisLrwl:itr• nos f'I'I'Sfl~. 11'1'111
dirPil<> a f't'l'quf'nfar por nm :inno ,) eurso dn ol'firiaoc; su;lerior·es rla l~scnla de Esta<lo--Mainr nu o~ cnrrnspon<IPnt.es d~.FI
:Esenlas Rn]wrior dl' Intrndencia on dn A pplirn~fín rln Rrrviço
r]e R:l1lrll'. conforme PPI'lt'TI<,:am :ís •trnms on aos Sl~l'viço;;.
Dn ranf<' n JH'riorlo lect i v• '· I aeR nfficiaP~ sPrfío rnnsirlrra. los
nomn rm sl'rvi<:o activo n lia sahirla, si app1•nv:uln~ r<'rPhPrf\n
diplomaR dP llabilita<:.fin para o scrvil:<' riP P~ladn-mainr <'ll1
i<'t!l]lO df) P,l!f'l'l':l. flll para ll SPI'VÍÇO nns Qnal'fPis nPl!P1':1f'S !'Dl
f.Pllllll· do ;.!ll<'t'f'a. n'cch<>;Hin, dnsdP ln:w. 1·l:1~~i fi,•:wão n faZ<'nclo tamhe111 ~Pus Psf ag!li:i n -perinrlns ~~~~ inst t'lli'J.:f\o nessc:s
~:,orviçns.

Art. 39. O funccinn~menl o dos Clll'~ns rl<·rwnderá r! e
rio 1\Iinist.ro da Guerra. Os officiars rln Exerc.to
;Jciivri, Pncavrcgados da in~lrucção, terão rlircitn :í. diaria 1111e
flr arbitrada, quando a inFtrucção for d~r.Ja fóra d:1s ltnras
de seu servi~,; o normal e :;r~m prcjui'>:o deste.
antom~ação

l'r!'l'odos ele lnslntcçúc
AI'!,. .10. Em princ1[l1d, r•s officiacs da rcserva dn 1' linlta P ns do F.xr•rnifo (]P, !::' linha são rnnvncarlns hit~nnalmenle
1•, t:Jnfo quant.u pr>'lsivel, na lll<'~ma 11pol':t IJllP a'' unid:tdl'R
a
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que pertencem~ d11 modo que nrllas exerçam o commando ou
Iuncçáo que em tempo de guerra lhes incumbe.
~\: tluraçiío dos períodos normacs de inst r11c~ão será:
a) para os officiaes rla resprva da 1" linha 28 dias,
qnalqurr quo seja a classif:cação dos interessados (corpos ou
"!'or'mar:õcs da art iva on rl·:t rPsrrva·,;
h) para os offiriacs do Exrr·rito de ~" linha f() dias.
Essas rh1raçõrs ronstil1tcm limit.ps maximos que de modo
alg'Um [>Odem ser ult.rapas!'ados. Convém, ao contrario, abr·evia.l-os sempre gue as cil'cu mst ancias e as nrressirlarlrs da
insLrucção o permilt am.

Estagios de instrucção
Art. H. Além dos E:~tagios previstos nas disoosições nos
decretos ns. 15.179 c 15. 185, de 15 e 21 de dezembro de 1921,
os officiaes de r!'S<'rva poàPm, fóra r1ns prrindos normae~ de
iustrucção, ser convocados a pcdili·'l, para '~'~La::;iu;-; voluufurio~. r·om nu sPm vrncimentos.
Os estagias com vencimentos dPprnclPm do~ rrcursns <•r(:amentarius consignarlps par·a ('Ssr· Jim P nã.n podem I'XCrdm·
a dm·a~:ão de um pceiodil normal d'J inst.rucçãn. Sem vencimentos não cxcrdr1·ão de t res mezes.
Art • .\?. 0::; dficiaes que, :oor nc.~asião dos pcrindns norm:~cs óe instrncçãn. ::;p muPtra1\'m insnfficicnlcs, são convocados obrigatnrianwntP flara um e~Lagio d1' igual rl11ração no
RllllO seguinte.
Art. 43. Os !'SI agins ohrigal o rios nu vohmt arios, assim
com os perindos de instrucç.ão re::;nlamcntarcs f1•i tns pelos
officiacs serão mcnciona~lo;;; nas suas cadrrnetas. Os commandantes de corpos ou chefes rle sPrvi1;ns cmnmnnicarão
\lSS:t alt<'l'U(}ãn aos chcf1~g do Rerviç.o dP Recrutamento, tendo
o cuidado rle inrlirar a.~ data~ inicia<'~ P finar~ dn período (!e
instrucr:ão on rst agi o.

~\1·t. 41. Os ofriciars do rPsr,.v;l são convocados para os
Jlnl'inrlos r estagios rle im.trncçãn rwlnc; ~rns r!wfes de corpo
ou ~ervi~o do Exrrcito aetivo. não lhe~ assistind:~ direito a
nPnlmma inrlpmniza(;ãn fio rlPsprzns rle transporte.
Os mPrlicos r vetcrinarios. classificados em corpos de
tropa, serão convocados pelos chrfes dos serviços de saude e
veterinaria ria Região, apôs !'nfendimrnto cnm o comm:>nrlanífl rio corpo.
Art. /1(). As cnnvocaçíirs rlrvrrão srJ' Pxprdidas pelo
mPnns trrs nwzes anfps rliJ prriorlo a fazPr, salvo o easn em
qne a rlata tiver ~ido fixf'rla por acrt•nlo rnfrP o official e o
sr>u commandantl'.
Nn ca"io de rsfagins volnnlarin;;, SP lrYarão rm conta,
para a fb;açãn da r'pnra, tanto !Jilanln possi\,rl, ns intrJ'csses
do official. srm Jll'rjui:ro. prn'''m. para :1 inslrucçfío nn srrYicn.
· Ar!. IG. Os offit'inP~ dP rropn,n. nn 0xrrricio dP mandaf og rirei iyos, ~~í srriín ronYnc>ldns nwrl i:m t" drr: larar;-ãn pnlvia
dr qnr r!P~rj:1111 ía1rr n prriorln on r·o.tni!'ill que 1111'S tnear.
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Os que forem membro>S da justit;>a on do magi~tf'rio publico, nos prriodos das férias respectivas.
Ar L. 17. Rão dispensados de convocat;>ão:
1•, o!> officiacs que f ivcrrm prctidn drmissão do posto
nntcs de ,~rr expedida a convocação, Ri rsta nfio abmngr1· a
elas" c a quP prrtrncr por sna idade;
2", os dr rPserva da 1" linha que complrlarPm nnlrs d:t
~por.a do prrindo riP inslrneção ns irlarle,; marrnrlns nos al'figns 7o

P

12.

Art. 1 R. Os oficiaPs rcsiclf'nl rs no esl.rangriro s{, farão
r.~fagi-os on prl'iodos dr. inslrnirção rr•l'diantc pedido. Em cada
pcl'iotlo de G nnnil'3, deverão fazer pelo menos um pPriodo.
Art. ·i9. Os officiaes de resrrva rlassificarlos em coepos
ou formações do Exercito activo, qne tenham dado provas de
instrucção complda, podem, mediante prdido, Rrr dispensados por seu chefe de corpo ou serviço de todo on parte de um
on mais períodos de instrucção.
Art. 50. Os officiars qnr fizeram nm rstagío volnntarlo
on fr·cqnenf.at'am offirialnwntc um curso dt~ iJJsfrur~ão no
mmo an I f'I'ÍOl' ao rle sna ronvo.raç>ão normal. porlrm, a pcrlirlo
f' desd•~ (Jllf' ll:ÍO prrjtH]Íqllf'J11 [IS Tif'l'PSSidaclPR (]p rornmanrln
para as nnidadrs ronvoradaR, srr {!ispPnsaclo"' rla ronyocação
c autorizados a contar como prriorlo dl' inslnH~Ç'ãn o t•sfagin
on curso qnr fizrram.
Ar!. 51. 0fl commanctantrs rlf' rorpo P riJpfp;; d1• srrviç>o
.podem rnnrPrlPr aos officiarfl CJIIP o pPdirrm aniN'ipat;>i'írs on
adiamrnfos rlr ehamarla, si ps,:;as antorizaç-õrs forrm rompat.ivris .com a.'l nrcrssidnrlr,<; clr cnmmando das nnidadrs com·ocadas r, ela inslrncção <los officiars.
Ar!. 52. As conwlCações serão arliadas ohrigatm·iamente
para os officiars 'Snjeitns a proerssn no fôro militar on civil.
OU rCOntra OS Q\13PS já (en!Jam sido iniciado;;; netos '(jiiC a iSSO
os levem.
Art.. 5:1. Os officiars eomprrhrnrlitlns na 11ll.ima parfe
do art. 2fl. serão con,.vocarlos para os pPriodos on nsl ng·ios Pm
nniclarlr" 011 formar;-iírs nqnnrtelarlns na zona tlP . .1111 rPsidenc ia.
Ar!. ri:í. Salyo o raso do artigo an!Prim·, s.·, PWPprionalmrnlc porlPrão SPt' roneedidas p!'ln chPfP dn nc.part amrnlo do
Pessoal da C:urna mudanças do log·ar dr eonvncaçãn. mPrlinnte pedido eom iJJformaç.ões favoravpio; elos chrfrs dP corpos
on serviço~ r- rommandantr>s rlP 1·egiõrs interpsqarlos.
0

CAPITULO lU
DA ADMlN!RTfiAIÇÃO

1\dminisl.J'açilo dos of{irinr.~ df'

1'PS1'7'!Ja

Al'f. :í:J. Os offieiars rlc rrsPrva. na vida civiL firarrr roll?carlos sr~b ~ ali~ _autorirladP do c?mmmulanle da t•egiiio 011
(Ircum:;:rt'Ipçao m1hlar, em que J't'SJclrm, Pm !urln n qur ronrPrnr á disciplina c á conducta wililar .
. Arl. ~iG. Suo administrados prlo corpo on :-rryiro do Exercito ari!Yo em que hLlo dassific:u.lo> on dr qn;; dpprnr\r.

mo·
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a unidade a que pertencem. Com tudo. os commandantml de
corpos de reserva ela 1" linha e do Rxflrcifo ele 2" linha eon- ·
servam, em relação ao~. seus ol'ficiaPs. sr•us direitos e responsahilidaclc; informmr· foda8 ri'! qnrslíiPs quP llirs inlt'J'f'f'SClll
e tPem a inidafiva r]p propostas Pm SI'TI favor.
O comm:mdanto do corpo nrtivo fransmitfc as qurstões ·
á autoridade superior, accrrscrntando-llii:S sua infoJ'll1ação
pes.soal. Nos casos qnc pelos rPgnlamrnlos formn -de sua alça~
íla, conmlllnic·a sua resol11(,'fío ao commanrlantn di' corpo de
rcsPrva de I" linha ou do Exercito dP :!" linha.
A1·L. ;;.; . I()~ officiars da I" elnssr• dl' l'f''-'f'T'Vrl rh 1" linha,
não Jll'OYidns dl' ftmrc:.ão. P os elassil'ieadns nos SPl'vic;os espceiacs do feniforio ou r•rncl PsfiJin ''·"Pf'eial. são arlminislrados
pelo serviço de Estado Maio1· da J'Pgião ou p:lo sPniço respectivo. CIJnfm·mc pertençam ou não aos quadros daR arrPal!.
Üfl officiae<; gPnCJ'aP<; P o,; r•ollocados f'•'1l'n do~ quadros,
pelo fk.pal'!.:lltJP!ll n 011 f'p~,:on I dr~ C11lf'IT:l.

Art. 58. Em cada 'Erstado 1\Taiot· {]p l'f'i:dão

l)ll

riJ'Cilmseri-

f!Ção milita1· ser:í organizado um 1'1'1\'Ísf ro geral rlc officiaes
de rrsPt'va, dividido r•rn quatro pnrtrs:
P . .officiars t•rfm•mado,; rln Rxr•t·cifo aefivo ainda não
liberados do serviço na rcservn, rnsirlr•nt.Ps na rf'g-Iao I' qu"'
ainda não f Pnham sidn providos <I e fml!'t;fín na rPsPt·va da 1'
linha ou no Exercito de 2" linha;
2", officiaes df' resPrva pPrt.rnrcnfP5 aos e·orpos on Rrrvil',llJ~ estacionados no t.erriforio rb rPgífio, qllnlrJIH'r qtw srja a
rPsir!Pncia de eada um;
3", .offieiaes de reserva que não JWI'tPnCPtn aos corpos r serviços da região, mas nella residrm, dl'finili\·a 011 fl'tn[l'tlrariamentc;
-1", offk·iaes de reserva, rrsidentcs ()m qna·Iqurr- lo!-rar,
rr•as de-;;ignados para se aprrscntarcm á região e ahi rereiJerem destino, ·que no momento lhes será notificado.
Art.. 59. Em cada circusct·ipç.ão de rrcrntarncnfo será organizar! o 11111 registro dos offieiaes de reserva residentes no
terrífm·w da circumseripç\ã.o, f:om indiea('ão das resideneias,
dc<1f i nos. flatn em qne sr lihrram do RPrviço obrigatorio.
Pat·agTapho nnico. Af; eadrrnrt.M: dos homens •I" ft·opa'
nn J'Psrrvisfn,,, pn•n1ovidos a offiei:ws flp rf'se!''ia. sf[,, Pllviada>< ao Srrvit.:A) do Rocrutamenl.o, para alli ~nrern COIJRPr·vadas
a/(\ qur os intf'rCsEmdos tenham affing-ir!o o limite de idadP do
~ervic;o ohrigatorio ou emqnanto se arlwm de possp dn seu
p . 1S{O.
Art.. (lO. Registro ·~emelhante será onnmizaao Pm ead:t
llíst.ricf.n de nrcrutamrnto para ns nffieiaPs r,•sitlcntPs nn rPspecf.ivo ferritorio.
Art.. 61. Todas as mndanr,a!" de sílunçíio (nomeaeiíes, domil'sÕel'. franl'fercncias. efc.), rrlat ivas a nfficíacs de J'P.SOrVIl,
lhos srriio rnmmunicadas por dncumPnlo offieial, emanado da
nutoridnr!P .<1ob cuja administração se achalll 1'. rnpl••ndo um
rxfrarfn rh! arfo (Jilf' proclur.in a altPr::H:ãn.

. AL;TI ll::i JJIJ l'l'lJEI\

EXECUTIVO

G2l

Situações nomiuacs
Ari . li~. (),.; ePII 111 mndos de corpos ou "'~rvi(;nS do Exerdf.,, acfivo e de1nais autoriuades encarregada~ da arlminisLra1·ão de o f'ieial's de reserva farfu1 organizar, até o dia 10 dn
j\f'inwii'n llll'Z cli~ cada ,.;uJn~Jstrl'. wna rdaç.ão BOIIIinal da sifuat~ão ,. alLt•rat·ões sobl'enndas t~nm os nJ1Iclac>~ de rc~erva
de tada ·e,H'P" oti •st~I·vi~~o do Exercito aelivo n 11s de cada ~~o,·
pu ou >'t'I'Vi~~u de Heserva tla 1" Linha e tlu Ercrcito dtJ 2" Linha, a qual será env~ada ao Departamento do l'..nssoal ,.da

. Guerra, por intermcdw dos cummandantcs de Heg1ao ou Circumsci·ipç:ão Militar~
Art. ü3. Essas relacões serão organizadas dn acet'n•do co111
o,; mod,•los e~l.abclecidos pelo Departallwnto da Gut'l'l'a e clevudlo t't•nf PI' as .~cguinlns annol.acõcs:
J'at·a us of'Jiciaes que não as tiverl'lll - s,.n, allt•t·acão.
l'ai·a o!' demais se Iueneiooam - as IH>Illt~:u.:üc~. (li'OIIW~:iies, ela~sificacõcs;
f.ransfcrcucias ti,, l't'~iiiiPULo. llat.aliião.
t~""'llanhia, funcçãu; cstog. lo~ ~~ period"~ tft· í11sl I'llCt,;iio no •>'1'l!H'.~trc, inclusive os inieiados on l.cnn i nado;.;; ela f as das t•artas dn eunvocação para períodos ou esfag-ios ainda não emnc. t_:.adus o datas do inicio; demissões, aus,·neia~ lclliiJorarias tia
Hegião e destino; fallccimentos.
Os nomes dos officiaes effecti\os do Exercito acti v o classificado:; em unidades da Reserva são cscriptos a· tinta ver. molha.
Os cargos ou empregos vagos, existentes ou sobrevindos
até á data da relação, são assig:nalados na columna dos nomes
com a palavra - Vago.
As vagas sobrevindas no intervallo de uma relação a ouira ~ãn immediatament.e communicadas .
.\ri. üi. Pelas relações, o Departamento tio Pessoal da
. (:tll'rl'a organizará o Ahnm1aek do Corpo de UHiciaes de RcH~l'Ya, qw· sed •Jtubliearlo f.rienna'Jmentt•, t'Oill tiragem reserYada aos corpos c scrvic;os tio Exercito activo, repariiçõe;; c es. talwleeimcnf os militares.
O Allllanaek comprcltendcrá as regiões separadamente;
l'lll cada rrgião, os officiaes por armas c serviços, posto~ e
antiguidade~.

As alt.erações consignadas no Almanack serão somente as
nome, idade, naturalidade, estado civil, data da
admissão nos quadros, datas das promoç-ões, profissão civil
(inelusivc rmdc c corno a exerce), hahilif at;iirs sciPntificas,
n>idcn0ia.
Serão anncxadas ao Almanack as rchv~õcs iJos officiacs
rln reserva f {Ira dQS quadros com os motivos· rcspcct.ivns o doi';
oJ'ficiac~ Lll' Ex•Tcif.o permanente refnnnado.~ tll'finif ivaJIIe!tlt'.
"e;.:uinle~:

lkmissüu 1/o po,llu
.\ri. GS. (),.; .,ffiêiaes da '..'' r·la~.~~~ da llesena. Ja 1' LiHha
u ••S do Exercito de 2" Li uh a, podem, em tempo de paz, pedir
{i,'missão do posto desde que tenham maiR de eineo annos do
official c mediante requerimento devidamente infnrmado e
encaaninhado pro via. hierarchica.

622

ACTCIS DO f'Ol>Et\ EXECU'rtVO

'Pa 1 :~.gra[Jito u11ieu. Uc; r~qul'l'illl~'Hio>->

0"

,flil'i~t'>i

,[à t.:o~

vocau1,, para Ulll periudo I~U ~~-d ag111 de JllStl'UC\;~10 1"0 SCl'<t".
enea 111 inhado,; depois ue salisferlo o rcfcrid•• penudo ou estagio.
"\rL. üiL Serã•• tlmnil.tillo;; do ll""'", ns. offieiac;; 1la 2&
cla~se ua ltc~····va da J• Linha e IIS •!•• ExerCJlo do ~· Linha,
([IH' incorrerem nas dbpnsit.:õc~ ~egu ml cs:
a) incapacidade physica:
J •, •Js julgados physicament c incapaz e;.;. t?a.ra todo o servi•·•• e que tenham meuns 1l1~ 15 aunos dn nJficml;
· ~". os dispcnsauos do sl'I'Yil:•• l'"r 111otivn:-: d•~ :'~\Utle durante trc,.; UIHIIIS consecutivo5;
b) por incontpatibilidadc ui::;eiplinar:
1'', o;; que H) alistarem ou cnntr:~hirc·1•1 engajan~cnl•J~
c•.m•• pra,.:a:..; ou a;;sciuclhado::; du Excrnlo, Ar11mtla e I•orça.;
}'nlieiaes;
. ..
.
2", os lllle act.:eitarem. t'lll t·t·pariJt;Ol'fl. n _estalwll'Cl!llell~O~
militat'l'S ou ci\ i~, empregos que, pela ;,ulJ"rdnnv;a", ~'C,lll'lll mCPntpat ivcis com a é'ituaçãu de official;
c) pu r incapacidade moral:
1", os dentittitlos de funeçfl.o uu earsu puLlico a bem do
:-;en·iço;
.
. .
zo, o::; declarados falhdo~ por s1~ntcnç:a do JUIZ comp!'tente;
3•, os condcmnados pela jmd iça militar ou civil vor crime que attenle contra os princípios da honra militar;
.1•, os eundcmnalins '[lO!' tjt1l\lquct· el'in11~ ú vcna de dous
l'll ma i,.; annos de prisão;
ú•, os que rwrantc con~l'!ho tle ju~t i•; a furem t.:onvcncidm3
de mú eundut.:la militar ou civil.
Ar!. G7. Serão lambem dl'miltido.-; tlo poc.t u:
a) os ufficiacc; que dcrmmstral'\'111 falLa de aplidãn ·I' as,:illt forem annotados pelo emmnandantP do corpo act.ivo ou
chefe de servit;o dP quem depcntlent. A inaptidão será apurada por uma commi~são nomPada pPlo eonnnandante da região, da qual fará pal'le o chrfe do Estado l\laiot· (uu do ~er
vi~;o respectivo);

""111

ú) os que fallarem
cansa ju;;Lifieada á convoca~;ãu
para período de instrncçãn ou esl ag-i o e não forem encontra-

dos ou, chamadofi por edital. não

~r~

apresenl arem dentro rle
quo 110 ca~u

:10 dias vara l'nfft'et· a puni~_:ão rcgulantentar

c•mber.
Art. 68. Os cidadãos que volnnla1·ia ou ctmlpulsoriamentH forem dnmittidos do vosto de offieial dll reserva são
restabelecidos nos registros do Serviço de Recrutamento como
soldados e sujeitos ás obrigações da sua classe. observadas as
rcstricr,:õcs legues de ineavacidade plty~ica ou moral.
O{(idaes (,Jr, tlus quadrus
Art. GH. São co11siderados PX!.ra-qnadros, os Officiacs qnc
ror molivo dP. snaH ftl!IC\~Ões publicas, ararrclando instabili~ado de resisucncia (agentes divlomaticos 9 consulares, etc.~;
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t•tJ profi,;.~;;,, eivil i"il:~rf's,:audn á ddP~a uaeíonal. nii" :1iio }ll".·vidos de etuprt•:.;o ou fmtet;ão mil itaL' 11 ficam f empnraria;, wnl c dispensados li r• todo scrvi~:o.

Art.. 70. A ~ituacão dP exLra-qnadrn ~~ declaraua p!'lo
J\linisfro da Gurrra, por pedido do proprio offieial ou dn atltm idade civil ou m:Jitar para isso habilitada, ouviuo u Chelu
do E~tado Maior dn Exerci lo.
CAPITULO IV

DOS DIHEITOS E ttBRWAGÕES DOS tWPICIAE:3 DE !lESEI\\ A
Dct•Ci'c~;

c tlil'citus

Art. 71. Os officiaes de rcserYa, quandn m•tl.Jilizadu.-;,
ronvoeados vara pc!'IOdns de in sf 1'\H~f.ão ou estagio, ou tlllJncados para o exercício de unta l'uttl'l:fío mil il ar prnvisf a em
regulamento, ficam :>ujeitos áR leis, cndigns P nnrm~Vi adnpta-da·: 11ara o serYiço do Exercito ae!ivn .
.Ftíra desses casos. responderão Jl"l' sua eonduel a e acfo''
pera~ te as· auloriàadcs civis, de accôrdo wm a lr>gi~laç:io
tommum.
TodaYia, as faltas d1~ r~al'aefer militar, l'unmwttida~ por
officiae-; de rr.scrYa, ~Prão punidas na conformidade da legislação milHar.
Art. 72. Os officíarg mobilizados, convocados para períodos de insf.rucr.ãv ou r~fagio nhrigatorios ou ainda no exr.reicio da.~ funct_;ões dPfinidas nn artig-o anfprinr leem direif,,
nos vcncinwnlos rlo seu pnsfo; os que forem fu!ll't'innarios
publicas ou pensinniHas do Estado por qualrJtlel' titulo só
~-.erecberão Jl!'lo l\finisfcrin da ( ~llt'l'l'a a differc·nça• a ma i i ,r
~ntrc os vencimentos do seu posto e ns que .lá reeclJP.
Art. 73. O nfficial inul ilizado rm campanha ou srrviço
.militar a qur. foi obrigado tem direito á reforma dt~nlro da.
legislaeão vigr.ntt• para o Exercito activo.
A fami-lia do .:lfficiaL fallecidu mn campanha ou nm consequPncia de frrimcntos adquiridos em ::>CJ'Yir;o milifat· a quo
1"oi obrig-ado. tem n~ mesmos direitos que a~ do~ officiacs Jo
Exercito activo em idcnliras condições.
Unij'urmcs
Art. ií. Os nfficiacs da Reserva da I" Linha (I" n 2"
e oR do Exercito c!P 2• Linha usarão os uniformP'l
actualnwnle adaptados on que o V(',nham a ser, semelhante;;
aos do Exercito activo, mas com as mo(liJicaçiJPS r•xigitlas pela
di1Te1 cn~;a d0 sujeu::,ão militar.
/\T't. 7!í. Só os tmiformPs rfp caJnp:wha ~fío tthJ'ÍI:'afM!0~
'!'·ara o.~ ••ffir.iacs t)(~ reserva; Lml"s "-~ Ut'HJais !'t~rfi" l'aeulbcln~scs)

l!vP<:.

·

Art. i(i. O nso dn unifol'lllP ~~ obrígalot'Í•I pal'a ~~~ nHi~iae::; de rr•sPrva sempre qnp assblam a reu11iõ•·~ oH PXI~róeios
en·. vh·tuLic r]p convoear;ão rP~Hiar, quando chamados ú pre::;cnca de uma autoridade militar por motivo de ilerviço, a~~
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, witLid"s a Jct;mpanllar manolu'ab, trabalho;; 1111 Cl.l1Üerem:ia,.;
r<!;de um corpo do tropa, ou quando assistem aos excrcicius dos
Curt'os de fnstrucção, em que estiverem inscriptos. Co~turlo,
a autoridade militar póde pet'mittir que os ofticiaes a:mslam
ás ctmfrrcncias des:;es cursos em traje civil.
Art. 77. Fúra das circumstaneias aeima, os offieitw.;
}JodPm
se apresentar uniformizados em todas as revista;,;
reuniões. fr~las e c~rimonias officiaes, ou não, exceptnad;}.,
a:; reuniõr.c; Jlllblicas ou particulares. tendo earader poli! ico
cu r:lritnral.
Desde que vistam o uniforme, os officiaes devem guardar
rigorosa compostura, com estricta ubserYaHcia dos regulamentos militares.
Em caso algum de abuso ou couducta irregular, o commandante da região ou a autoridade militar a quem competir
poderá prnhibir ao official assignalado n uso de uniforme fóra
do servi~:o,
,\rt. 78. O u~o de uniforme ú absolutamente prohibido em
pai:t estrangeiro, salvo autorização espeeial do ministro r.la
G-Uül'l'a, que só a poderá coneedcl' no easo de missão r~gular ou
para assistir a mano1n·as ou ceremouia~> officiaes.
Quando, porém, os officiaes. no estrangeiro desejam sirnplesmente assistir, em uniforme, a uma cercmonia familiar·, a
autorização necessaria póde ser-lllefl concedida pela representante diplomatico do Brasil.
Art. 79. O uso do uniforme é tambem absolutamente
prohibido aos officiaes de reserva, quando no exercício de suás
profissões civis.,

1

ncs ille J/(: ia
Ar L. 80. Os officiaes de reserva podt~m residit· onde lhes
convenha, sah·as as restrieções JJeCl~Hsarias de caso de guPt'l'a ou
alteração da ordem publica.
São, por{~nl, obrigado:; a eoJuunllli,l:at· vessoalnwnte tl\1 por
escripto suas mudanças de rcsidencia ao mmnmndante do corpo ou chefe tlo serviço a que pPrteneo c ao delegado do Serviço de ltC'crutameulo 110 uistrieto de que so retira.
Apr·escnta-se tambem por cscripto ou pessoalmente ao delegado du dislricto para onde hou,·r)r transferido a rcsidencia
c ao cnmmandaute ela guarnição 111 iI i.taJ', si a houver na localidade.
As conununicações c aprt:scntaç-õcs á autoridade militar
serão semprP pessoaes, salyu eircuuJstall!:ias imperiosas de
distancia ou saude. Scmvre que se h· atar de urna primeira
apresenLat;ão, o official r'~ ulll'igado a <'XItibir a' s11as catlernclas
de itlentidad1~ (tuililat·) e altct·~n·õe~.
()uandu a séde da rt·giiltl ,;·u do st:rvi~·u de rt'('.l'tl[mnrnto
l'~tiVt'l' lnr.alizada r~m um dos distridos n~fPritlrm, nu ninda, em
luealidadcs Lk passag<'ln u!JI'igalrol'ia no twl·curso rlc um p::1.ra
outro dislriclo, com tlemora rln mais do :2í horas, as :\presentações ao t'llllllll:Jtlflm1'te da l'''f!·iiin t' :111 t'.lil'fP do sPrvi\:n de rcernlament.o sií.o fa~nht~lll ohrignltn·ia.o.;. No Di.-;lrido FeLkral, o
são tambem ao chefe do De pari aJlll'lllo do PP~sual da <111erra ..
Identicas formalidade~ '':io ,., ntlwm obrigatorias quando
GJ official tiver de se ausentar pu r mais de um mez.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 81. O official que partir para o estrangeiro deverá
desde a sua chegada ao destino prevenir ao agente consular qo
Brasil sob cuja jurisdicção se achar a localidade onde for residir ou tencionar se demorar por mais de um mez.
O consul lhe dará um recibo da sua declaração e enviará
esta, dentro de oito dias, por via diplomatica, ao Ministerio da
Guerra, que a encaminhará á autoridacln militar interessada.
Toda correspondencia official Pntrc os eommandantes dofl
corpos ou chefes de serviço e os offieiaes residentes no estrangeiro, qualquer que seja essa residcneia, será feita por via diplomatica, por intcrmcdio elos Ministrrios da GrwrTa c do Exterior.
Out1·as disposições

Art. 82. Todo official de reserva é obrigado a ter:
a) a caderneta militar de identifica~\ão, qtte lhe flerá fornecida nas mesmas condições que aos officiaes do Exercito
activo;
b) a caderneta fln âlteraçõrs do official, qtw ·ser:~ fornecida pelo primeiro corpo em que servir; essa caderneta ficará
em poder do official c no começo de cada semestre o commandante do corpo nella mandará lançar as alteraçõefl sobrevindas,
authenticadas com a sua rubrica;
c) as peças dos uniformes dA campanha, de armamento e
equipamento individual, que drvf!rá adqnit•ir ou lhfl srrão fornecidas em c0ndiçõrs idcnticaR ás dos officiar,; do Exrreito
activo.
Art. 83. Dentro dos tres mczcs quP Sf! sPgu irem á nomearão on promoção, todo o offieial dr rrsrrva drvnrá se anrrsentar uniformizado ao seu cornrnandantc de corpo ou chefP- dc
serviço. ao commandantc de <~orpo on chcfe tlc SP-rviço correspondcntP- do Exercito activo. ao commandant.e da região militar e ao chefe do Departamento do Pessoal da Guerra, si m;sas
autoridades se achaf];l no Jogar dP sua residencia. No caso contrario, essas visita~: são facultativas.
Art. 84. Os officiaes de reserva te em inteira liberdade r! e
fazer, sem autorização de autoridade militar, as publicações
que quizerem sobre assumpt.os litterarios, scicntificos on commerciaes, com a condição de não fazerem menção da sua qualidade de official.
Podem tambem, com a sua assignatura e responsabilidade,
publicar escriptos de ordem militar, snjAitos, porém, ~m tal
caso. ás prescripções rAgulamentarAs em vigor para os officia.es
do E_fercito activo e devendo sempre, si a assignatura for
aeompanhada da mencão do posto. ser expressamente indicado
quo o official pertencA á 1" ou 2• r,Jasse da Reserva da 1" J,inha,
ao Exercito de 2" Linha ou é official reformado (definitivamP-nf.e).
Rio de Janeiro, 31 de rlezembro de 1921. - João Pandiá
Calooeras.
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(*) Resumo :

esquadrilhas de observação ................................ .
esquadrilhas de caça ....................................... .
esquadrilhas de bombardeio ................................ ,
esquadrilha mixta .•.....•..........•..........•....•........

50
15
9
8

-

officiaes
officiaes
offlclaes
officiaes

82 officlaes

+ 370 praças =
+ 234 praças =
+ 234 praças =

+

73 praças

--

+ 911

=

420
249
243
: 81

--

praças = 993

(•) Por ter sido publlc;ado com incorrecções reproduz-se este annexo, que faz parte do decreto n. 15.235, de 31 de dezembro de 1921.
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(*) Dos dous segundos sargentos mecanicos um é pdra o material rodante.
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(*) Só nas esquadrilhas de caça dotadas de apparelhos di-place é que existem sargento e cabo mctralhador.
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APPENDICE

DEiGJlETO N. 13.287-

DE

i4

DE NOVEMBno DE 191~

DPtrwmina a fusiín dos actuaes Cm·pos da .4rm(I(Ja e dP. Enge~
nheiJ•os Mw:hinista.~ :Vavaes no Corpo de 0{/ ieiaPs da A1'mada, PJ')JNlindo o respeetivu Re{lulan:enfo, ad referendum do Congresso Nacional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auforisação contida na alínea B art. 1." do decreto n. 3.il16, de 16 rle agosto dP 1!H7, resolve drferminar a
fusão dos arlnacs Corpos da Armada c de Engrnhciros Machinisfa.s Navars no Corpo dr Officiacs da Armada o approvar
e mundar Pxcrntnr o rr;;pecfivo Regu!ammH•I que a esto acomlfJUnha, assignadn pelo almiranlr reformado Alexandrino Faria
de Alem· ar, 1\linistro c! r E si a elo dos Negocim r! a 1\Iarinha.
Rio de Janeiro, 111 de novembro de I !J! 3, !Ji" ria Independencia, 30• da Repulllicca.
WENCESLAU BRAZ IP. GOMES.
Alexandrino F(lria de Alencar •.

Regulamento

a que

se refere o decreto n. 13.287, destà datal

Art. 1.". Os officiaeR do quadt·o activo do Corpo da Armada, crmfnrme o art. 2." rla lei n. 732, de 21) rle ctrz~mtll'o de
1900, P art. L" da lri n. 1.842. rlr ~ flp janPtr<l dr 1908, 11 os
ol'ficiaf's do Corpo dP Engenhrir'Ps !\Jachinisfa,.: NavaP><, segundo o regulamento approvadn pP!r1 ·ilPei'r·lrJ n. 7. 00\l, de 9
de janeiro de 1908, da data dr!slf' riPer,.!o en~ r1 ianfe, passam a
com;truir um Corpo Unico do Officiacs da Armada, o qual será
regulado pf'!o ronjuncto de ri ispoRir,õr" rm srgnirla P:;prcificadas c pelas demais dcrisõr::; qur n <1ovrrno drlenninr nesse
.~l'nLido.

Art. 2.". O~ nfrir.iar:-; rio fJUadro arti\·o dn Cnrpo (Ja Armada, formadoR prlo<; rrgnlamPn!n.:; da Esrola Naval anlcriorr.~ an I{UP >;r rr>frrc n drcrrto n. 10.788, de 25 ti e fr~verPiro de
191.4, continuarão no mesmo corpo, ~m os tllesmo:; rlivere,. e
dircitnR qnP 1flps eram rxigirln~ " a~sr>gurarlo~ por· f.f•nvllmniP~
TPI-!Itlnml'ntos.
"\rt. :1:. Ü'l nfl'ieinrs rlo acl nal quadr·o rll' En!ri'llllriro~ !\Inrhinisla!'l NavnPs. rlr ar·ct!l·rlo rnrn ;1s !l'i.~ r•m vigtll', r~onlinna
rfio nr.ssr• r·•ll'pn. :1ft; qnr. o !Jlr~mo ~" n:ting·1.
Art. -L". Os nfrieiars "'guard:l':-rn:n·inh:t rlo qlladro acf.ivo
dn C11rpn tl:1 \r-r11ar!a. l'nrma,J,,, r. pr·.>IIl·l'.·r.h- -· 'r'lllldtl rr tli.:-

